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آنــا فالتــن مشــاور مالــی حقوقــی شــرکت ( EYارنســت و یانــگ) اســت .یــک
موسســه حرف ـهای در زمینــه خدمــات و حســابداری کــه فعالیتهایــش بینالمللــی
اســت .او ده ســال در زمینــه ادغــام و مالکیــت()M&A-MERGER AND ACQUISION
تجربــه دارد و در طــول ایــن ســالها بــه موسســات و شــرکتهای برجســته در
بخشهــای تکنولــوژی ،رســانه و ارتباطــات مشــاوره داده اســت .او همچنیــن مــدرس
میهمــان در مدرســه بازرگانــی کاس اســت ،جایــی کــه بــه دانشــجویان مقطــع
کارشناســی ارشــد  M&Aآمــوزش میدهــد .فالتــن در زمینــه تحقیقــات آکادمیکــش
هــم هنــوز فعــال اســت .بــا اینکــه تحقیقــات او روی  M&Aمتمرکــز شــده ،امــا روی
موضوعاتــی مثــل شــرکتهای مالــی ،اداره شــرکتها ،شــرکتهای زیــان دیــده و
احیــای ســاختار و ســرمایهگذاری در بازارهــای ادغــام شــده هــم مطالعــه و تحقیــق
یکند.
م 
مایــکل دریســن شــریک ارشــد در بخــش مشــاورههای داد و ســتد در  EYاســت.
او پیــش از ایــن در موقعیتهــای مقــام ارشــد اجرایــی در شــرکتهای مهمــی
مثــل 1 Accentureو  visaو  RaboBankفعالیــت داشــته اســت .در طــول  9ســال
 .1شرکت مشاور جهانی در زمینههای مدیریت و تعیین استراتژی و مشاوره در بخش تکنولوژی و اعداد و ارقام-مترجم

حضــور در شــرکت  EYروی بیــش از 100مولتیمیلیــارد پونــد تراکنــش مالــی بــا
بزرگتریــن شــرکتهای دنیــا کار کــرده و هدایــت برنامههــای راهبــردی آنهــا را
برعهــده داشــته اســت .همچنیــن بــا موسســات مالــی خصوصــی روی برخــی از
بزرگتریــن و پیچیدهتریــن تعهــدات و الزامــات بیــن مــرزی کار کــرده اســت.
تمرکــزش روی ویژگیهــا و ارزیابــی همــکاری و اشــتراک مســاعی ،یکپارچگــی
موسســات بعــد از ادغــام ،ایجــاد یــا حــذف مشــاغل و بازســازی ســاختارهای عملیاتی
اســت .او همچنیــن عضــو مشــاور بخــش تحقیقــات  M&Aو اســتاد میهمــان مدرســه
بازرگانی کاس است.
اســکات مولــر پروفســور مدرســه بازرگانــی کاس در رشــته عملیــات مالــی اســت.
بــه عــاوه ریاســت بخــش تحقیقــات شــرکت  M&Aرا هــم برعهــده دارد .او یکــی از
بانکــداران ســرمایهگذار پیشــین در بانکهــای مــورگان اســتنلی و  Deutscheبــوده
اســت .مشــاور ســابق در  ،Booz Allen Hamiltonیکی از نویســندگان «هوشــمندی :M&A
راهنمــای ادغــام و مالکیــت ماینفیلد(کــه هماکنــون بــه چــاپ دوم رســیده اســت)»،
ف وجــودی شــرکتتان نزدیــک
نویســنده کتــاب «احیــای  :M&Aچطــور بــه هــد 
شــوید» و ویراســتار آثــاری چــون «ضرورتهــای مالــی :راهنمــای عملــی» و «مجموعــه
 :M&Aمقاالتی درباره بهترین راهحلها» از جمله فعالیتهای مولر است.

فهرست

پیشگفتار :جهان در دست کارآفرینان�������������������������������������������������������������������������������������� 11
فهرست اشکال و جدولها��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
معرفی :سه اشتباه بزرگ در بستن قراردادها������������������������������������������������������������������������ 11
بخش اول :قبل از قرارداد����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
)1قبل از اینکه بخرید ،فکر کنید��������������������������������������������������������������������������������������������� 11
وضعیت رابطهتان در فیسبوک چیست؟ ������������������������������������������������������������������������������ 11
مجرد بمانید ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
پیچیده است ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
روابط آزاد��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
مطلقه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
در رابطه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11
پیش از خرید ،فکر کنید :بایدها و نبایدها ���������������������������������������������������������������������������� 11
)2از نگاه کوتهبینانه پرهیز کنید
استراتژی قرارداد�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
انتخاب هدف��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
دیاگئو به احترام کارخانه برزیلی  Ypiócaکاله از سر برمیدارد �������������������������������������� 11
 :ABN AMROسخت است که داخلش را ببینید������������������������������������������������������������������ 11
تحمــل کلمــه رمــز اســت :دیاگئــو بــه افتخــار ( Mey İçkiبرنــدی کــه در ترکیــه
خریداری کرده) کاله از سر برمیدارد������������ 11
آیا دوره شکوفایی دیاگئو سرآمده؟ ����������������������������������������������������������������������������������������� 11
از نگاه کوتهبینانه پرهیز کنید :بایدها و نبایدها ������������������������������������������������������������������� 11
)3دانش ،قدرت است������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11
کجا بیشترین ارزیابی بایسته است؟���������������������������������������������������������������������������������������� 11
ارزیابی بایسته در خارج از مرزهای M&A
ارزیابی بایسته چه مدت زمانی طول میکشد؟

آب معدنــی ایــرن بــرو متعلــق بــه برنــد ای.جی.بــار و آب معدنــی ایندیــن تونیــک
برنــد بریتیویــچ مزهشــان خیلــی بــا هــم فــرق دارد ،مگــر نــه؟
ارزیابی بایسته موفق اساس محکمی دارد
به شیوه چونگ کونگ هولدینگز درست پیش بروید
دانش قدرت است :بایدها و نبایدها
)4چرا قیمت همیشه درست نیست
ارزشیابی در مقابل قیمتگذاری
پرداخت بیشتر به معنای پایان دنیا نیست
قیمتگذاری در خطر
ارزشیابی چیزهای غیرملموس
ارزیابی بایسته IP
یهای قرارداد
نشت 
چطور پرداخت کنیم
چرا قیمت همیشه درست نیست :بایدها و نبایدها
بخش دوم :قرارداد
)5تاکتیکهای مذاکره
دوست یا دشمن؟
مزایده :آیا همیشه پیشنهاددهنده باالتر برنده میشود؟
سخت یا نرم؟
با پیشنهادت زمینشان بزن بروس
کارگاه آموزشی فوتبال
مزایده موتور جستوجوی مایکروسافت
دوستانت را نزدیک نگهدار و دشمنانت را نزدیکتر
شروع بازی شطرنج :زمین تو یا من؟
روابط بازرگانی
سریع یا آرام؟
آغوش محکم(دوستی خاله خرسه) باکسالتا

هنوز نشتی دارد؟
تاکتیکهای مذاکره :بایدها و نبایدها
)6تعهدات
داستانهای چرخشی
سرمایهگذاران سازمانی :آیا مدیر اجرایی بهترین متحد است؟
خیزش فعاالن
بیتدبیری شرکت پرودنشال()Prudential
تعهدات :بایدها و نبایدها
)7از رگوالتورها برحذر باشید
قانون دانون ()THE DANONE
اعمال کنترل کرافت روی کدبری تاثیر ناخوشایندی داشت
بورس آلمان( :)Deutsche Börseهمیشه نمیتوانید روی آلمانها حساب کنید
 :DP Worldبارگیری در بندر
از رگوالتورها برحذر باشید :بایدها و نبایدها
بخش سوم :بعد از قرارداد
)8قرارداد را درست ببندید
فاز اول :ارزیابی بایسته را انجام دهید
خارج از خط آهن :ترمز قطار افسارگسیخته را بکشید
دستهایتان را آن سوی اقیانوس اطلس بگذارید
بقیه موانع در مسیرتان هستند
تگیریهای سیاسی را مورد هدف قرار دهید
جه 
فاز دوم :روز اول از نقشه  100روزه
درست به دست بیاورید :روش سنتریکا ()CENTRICA
غلط به دست بیاورید :روش زین ()ZAIN
قرارداد را درست ببینید :بایدها و نبایدها
)9دوستانهترین جدایی
چرا جدایی؟

 :HPمسیر  15ساله تا جدایی
شرکتهای کوچک تابع در زمین دامپینگ
تصمیمات فروش درست بگیرید
پ تا بازیکن جهانی
 :The Mergermarket Groupاز استارتا 
نگاه سرمایهگذار
دوستانهترین جدایی :بایدها و نبایدها
نتیجهگیری :شکار شرکت
اشکال و جدولها
اشکال
معرفی  )1قیمت سهام HP
) 1.1نسبت مشارکت انتفاعی
)2.1مرحله انتخاب هدف :نسبت  100به 1
)3.1حوزههای ارزیابی بایسته
شگذاری در برابر قیمتگذاری
)4.1ارز 
)4.2زمین فوتبال ارزشگذاری
)4.3الگوی خرید و فروش معاملهگران موفق
)5.1تایم الین مالکیت گلیزر روی منچستر یونایتد
یکنند
)5.2درصد معامالتی که به بیرون نشت م 
)6.1تاثیر روابط عمومی روی موفقیت معامله
)7.1ارزش  M&Aخارج از محدوده برای هر کشور به دست آورنده مالکیت
)8.1چه استراتژیهایی در دسترس هستند؟
 )8.2مالکان زنجیرهای ارزش را سریعتر از بقیه شرکتها ایجاد میکند
)9.1چه چیزی انگیزه انحالل میشود؟
جدولها
)1.1بررسی وضعیت شرکتها
)2.1مسیر معامله دیاگئو

پیشگفتار
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مدیر مسئول ماهنامه آیندهنگر

بوکار دگرگــون شــده و امــروز دیگــر شــرکتداری بــه ســیاق دو
دنیــای کسـ 
بوکارهای کوچــک در اروپــا و امریــکا بیــش از
دهــه قبــل ممکــن نیســت .کس ـ 
بوکارهای بــزرگ در شــرق آســیا تــاش
گذشــته رونــق گرفتهانــد و کســ 
میکننــد تــا متحدانــی کوچــک ولــی موثــر را بــه مجموعــه خــود اضافــه کننــد.
ادعــای امــروز تحلیلگــران اقتصــادی ایــن اســت کــه صــدای مذاکــرات بــرای
بوکارها در جهان است.
ادغام شرکتها مهمترین نجوای کس 
معامــات جهانــي از قيــد و بندهــا و موانــع ســخت و رياضتكشــانهاش
عبــور كــرده و از مــرز  5تريليــون دالر در ســال  2015گذشــته و بــه ســادگي
ركــورد  3.7تريليــون دالري شــكل گرفتــه در ســال  2007را تحتالشــعاع قــرار
داده است.
کتابــی کــه پیــش روی شماســت ،تالشــی در جهــت درک بهتــر دالیــل
شکســت کس ـبوکارها و ادلــه ضــروری دربــاره موفقیــت آنهاســت .ســوال ایــن
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اســت کــه کســبوکارها چــرا شکســت میخورنــد و برخــاف انتظــار چطــور
کمپانیهایــی کــه همــه شــواهد خبــر از افــول آنهــا میدهــد ،از زمیــن بلنــد
میشــوند و دوبــاره بــه صــدر بــاز میگردنــد؟ ایــن کتــاب کوشــش کــرده تــا
پاســخهای قانــع کننــده بــه چنیــن ســواالتی را ارائــه کنــد .نویســندگان
اکونومیســت اعتقــاد دارنــد ،ادغــام شــرکت ماننــد کاتالیــزرو عمــل میکنــد و
مقدمــات بــرای رشــد دوبــاره از خاکســتر شکســت قبلــی را فراهــم م ـیآورد و
بههمیــن دلیــل اســت کــه در فرهنگهایــی شــبیه بــه کشــورهای آســیایی بــه
آنها «ققنوس» هم اطالق میشود.
مشــاهدات و جم ـعآوری اطالعــات ایــن کتــاب تاییــد میکنــد اوج ادغامهــا
بــه ســال  2009بــاز میگــردد ،یعنــی دورهای کــه بــا رکــود و بحــران اقتصــادی
بوکارها از نفــس
در جهــان همــراه بــود و بههمیــن دلیــل بســیاری از کســ 
افتادنــد و حتــی برندهــای معتبــر بــا قدمــت  100ســاله مجبــور شــدند ،کرکــره
بوکارشان را پایین بکشند.
کس 
درحــال حاضــر نبــض اقتصــاد در دســتان مذاکــره کننــدگان و شــرکتهایی
اســت کــه در عرصــه ادغامهــا و عقــد قراردادهــای تجــاری موفــق پیــشگام
هســتند .ایــن کتــاب بهصــورت روشــن نشــان میدهد«:قراردادهــاي ادغــام و
ـراي رشــد تجــارت
مالكيــت تبديــل بــه محــرك پذيرفتــه شــده توســط همــگان بـ 
شــدهاند و اعضــاي هياتمديــره شــركتها از ايــن قراردادهــا بهعنــوان وســيلهاي
بــراي دســتيافتن بــه توســعه صنفــي و گســترش شــركتها اســتفاده
ميكننــد ،هــم بــرای محصــوالت جديــد و بازارهــاي جغرافيايــي و هــم در جهــت
تحكيــم روابــط بــا شــركتهايي كــه در حــال حاضــر رقيــب بهشــمار ميرونــد
يــا پتانســيل ايــن را دارنــد كــه در آينــده بــا آنهــا بــه رقابــت بپردازنــد .حاصــل
جمــع عناويــن قراردادهايــي كــه شــامل  35ســال گذشــته ميشــوند ،ثبــات
چندانــي نــدارد .اگــر نگاهــي بــه تصويــر جهانــي بياندازيــد ميبينيــد كــه
مجمــوع ارزش همــه قراردادهــاي ادغــام از ســال  1980تــا انتهــاي ســال 2015
(كــه تقريبــا  65تريليــون دالر تخميــن زده ميشــود) بزرگتــر از ارزش
اقتصــادي ســاالنه جهــان در حــال حاضــر در خــارج از آمريكاســت .در هميــن
مــدت زمــان تقريبــا معــادل 900هــزار قــرارداد بــه صــورت رســمي اعــام
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شدهاند».
امــا چنیــن روشهایــی همیشــه موفــق نیســتند .نویســندگان کتــاب هــم
برایــن موضــوع تاکیــد دارنــد و در جایــی اشــاره میکننــد« :بســياري از ايــن
قراردادهــا زيــر ســوال ميرونــد يــا خيلــي ضعيــف اجــرا شــدهاند .بــا وجــود
شــركتهايي كــه انتظــار دارنــد بــا ادامــه دادن بــه ادغــام بــه ركوردهــاي عــددي
بزرگــي برســند ،وقتــش فــرا رســيده كــه از آن قراردادهــا درسهــاي انتقــادي
قابل تاملي ياد بگيريم».
بوکارهایی کامیــاب
بــا همــه اینهــا اصــل قضیــه زیرســوال نمــیرود .کســ 
میشــوند کــه دقــت نظــر و تشــخیص اساســی و درســت دارنــد .آنهایــی
میتواننــد گلیمشــان را از آب بیــرون بکشــند کــه موقعیــت زمــان ،مــکان و در
یــک کالم بــازار را درک میکننــد .نویســندگان اکونومیســت در ایــن کتــاب
بوکارهایی در بــازار رقابتــی دهــه معاصــر تــوان حضــور
تاکیــد دارنــد کــه کس ـ 
دارنــد کــه اصــل اســتراتژيهاي معامــات و نحــوه اجــراي آنهــا را درک کننــد.
در کتــاب مثالهایــی آورده شــده کــه نشــان میدهــد کمپانیهــای بــزرگ و
بینالملــی وقتــی نتوانســتند ،اســتراتژی درســتی پیــش گیرنــد ،چطــور زمیــن
خوردنــد و البتــه مثالهایــی هــم آورده شــده کــه تاییــد میکنــد ،کمپانیهــای
کوچــک و محلــی بــا در نظــر گرفتــن جوانــب حاکــم بربــازار و موقعیــت
کسبوکارهایشان توانستهاند ،مرزهای موفقیت را به درستی طی کنند.
بوکار
اهمیــت کتــاب پیــش روی در همیــن جــا درک مـیود .صاحبــان کسـ 
میتواننــد بــا مطالعــه فصــل بــه فصــل کتــاب بــه یافتههــای دقیقــی در مــورد
روشهــای نویــن شــرکتداری دســت پیــدا کننــد و دقیقــا از تجربیــات شکســت
خورده دیگران ،پلی برای موفقیت خودشان بسازند.
بــه گفتــه نویســندگان اکونومیســت ،بيشــتر مثالهایــی كــه در ايــن كتــاب
ذكــر شــدهاند ميخواهنــد بــه شــما ايــن درس را بدهنــد كــه چــه كارهايــي
نبايــد انجــام دهيــد .آنهــا نقــاب شــرکتها را کنــار زدهانــد و تجــارت بــزرگ
جهانــی را بــا ریزبینــی مــرور کردهانــد .شــركتهاي موفقــي مثــل رويــال بانــك
بوکار و بــا روش
اســكاتلند ،1مايكروســافت و  HPدر ایــن دنیــای جدیــد کســ 
1. RBS
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ادغــام شــرکتها ،شکســت میخورنــد و در ســوی مقابــل کمپانیهــای دیگــری
مثــل دياگئــو( 2كمپانــي بــزرگ نوشــيدني) و ســنتريكا( 3شــركت تاسيســاتي
چندمليتي مستقر در انگلستان) با همین روشها به موفقیت میرسند.
کتــاب پیــش روی شــما بهصــورت مشــخص درسهايــي از تجارتهــاي
خانوادگــي كوچــك مثــل موسســه تعميــر كفــش و كليدســازي «تيمپســون» را
مــرور میکنــد و اســرار یــک کامیابــی محلــی و جهانــی کــه بــه کار
کسبوکارهای دیگر دنیا میخورد را هم بررسی میکند.
امــا در ایــن کتــاب همــه فرآیندهــا گامبــهگام پیــش مــیرود .بخــش اول
دربــاره نقطــه شــروع بــراي هــر تراكنــش و معاملــه مالــي بحــث ميكنــد .بــراي
مثــال تنظيــم كــردن اســتراتژي ادغــام بــا اســتراتژي نهادهــاي صنفــي .چنديــن
پيشــنهاد بــراي ادغــام يــا بــه تناســب بــراي وضعيــت شــركت وجــود دارد كــه
همــه آنهــا پيــش از آنكــه قــرار باشــد روي مخاطرهانگيزتريــن انتخــاب ممكــن
بحــث كنيــد ،بايــد بــه دقــت مــورد بررســي قــرار بگيرنــد .در همیــن فصــل بــرای
درک بهتــر مفاهیــم طــرح شــده ،مطالعــه مــوردی هــم صــورت گرفتــه اســت.
اســاس تمامــی فصلهــای کتــاب روی ایــن محــور اســتوار اســت کــه بــرای
ادعاهــای طــرح شــده ،مثالهــای واقعــی را بیــان کنــد .بــه همیــن جهــت در
فصــل اول ماجــرای كمپانــي غــذاي فرانســوي دانــون 4و شــركت نوشــابه چينــي
واهاهــا ،5موسســه حقوقــي واچتــل ،ليپتــون ،روزن و كتــز مــورد بررســی قــرار
گرفته است.
شــاه بیــت توصیههــای ایــن فصــل بهجایــی مربــوط اســت کــه نویســندگان
بــه ایــن جمعبنــدی میرســند« :زمانــي كــه مديــر تصميــم ميگيــرد از روش
 M&Aبــراي دســت يافتــن بــه هدفهايــش اســتفاده كنــد ،مرحلــه طراحــی
كــردن نقشــه دقيــق تعييــن هــدف بــراي رســيدن بــه موفقيــت ضــروري و البتــه
كاري ســخت و پيچيــده اســت بــراي اينكــه بايــد امنيــت قــرارداد و معاملــه را
تضميــن كنــد و همچنيــن مشــخص شــود كــه هــدف انتخــاب شــده واقعــا
Diageo
Centrica
Danone
Wahaha
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متناسب با هدف استراتژيك است».
فصــل دوم بــا مطالعــه مــوردی روی شــرکتهای دياگئــو بهعنــوان
توليدكننــده جهانــي نوشــيدني ،ادغــام بانكــي بيــن  RBSو  ABN AMROبه بررســی
اســتراتژیها پرداختــه اســت و تــاش کــرده تــا نشــان دهــد ،چطــور از دل یــک
ایده موفق ،یک اتفاق ناموفق رخ میدهد.
فصــل ســوم بــه اوليــن فــاز از مرحلــه ارزيابــي بايســته ،اشــاره ميكنــد.
همچنیــن نگاهــي بــه تلههــا و ريســكهاي صاحبــان کســبوکار در سرســری
انجــام دادن کار در ایــن مرحلــه از پروســه بــرای صرفــه جویــی در زمــان دارد.
ایــن فصــل بهطــور خــاص هــم جنبههــای ســنتي ملمــوس مثــل مســائل مالــي،
آي.تــي ،حقــوق و هــم جنبههــاي بحرانــي غيرملمــوس ماننــد مــردم ،فرهنــگ و
اخالقيــات و عملكــرد ارزيابــي بايســته را پوشــش ميدهــد .بــرای درک بهتــر
موقعیــت وضعیــت شــرکتهای بي.ام.دبليــو و فولكسواگــن و پيشــنهاد ادغــام
ميــان شــركتهاي توليدكننــده نوشــيدني بريتويــچ و اي.جي.بــار مــورد مطالعــه
دقیق قرار گرفته است.
فصــل چهــارم طــرح كلــي گامهايــي را مشــخص ميكنــد كــه بــراي رســيدن
بــه يــك قيمــت (ارزش) ســهلالوصول بــراي خريــدار يــا فروشــنده يــا بــازار نيــاز
اســت و نگاهــي هــم بــه ارزش (قيمــت) ميانــدازد .بــه ســیاق ایــن کتــاب هیــچ
فصلی از مطالعات موردی خالی نیست.
نویســندگان کتــاب تاکیــد میکننــد بــه همــان انــدازه کــه معامــات و
قراردادهــای گوناگــون وجــود دارد ،تاکتیکهــای مذاکــره متنــوع هــم قابــل
حصــول اســت .امــا مهمتریــن مضمــون ایــن اســت کــه :دانــش و آگاهــی ،قــدرت
هســتند .بــه همیــن دلیــل تــاش شــده تــا ســرحد امــکان بــرای تفهیــم اهمیــت
ایــن موضــوع مثــال هــا و مشــاهدات میدانی قابــل عرضــه ،پیــش روی خوانندگان
قرار گیرد.
همــه ایــن اطالعــات و دســت آوردهــا زمانــی معنــا مییابــد کــه شــرکتها
بتواننــد بــا آگاهــی پیــش برونــد .بــه همیــن جهــت در فصــل پنجــم تاکیــد شــده
اســت« :چطــور شــرکتها و مشاورانشــان میتواننــد از آگاهــی و تخصــص
بــرای توســعه و پیشــرفت بهــره ببرنــد تــا بــه بهتریــن بــازده ممکــن برســند .در
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اینجــا بــه ســناریوهای متفاوتــی توجــه میشــود :از مناقصههــا گرفتــه تــا
پیشــنهادهای خصمانــه .داســتان ســرمایهگذار افســانهای بانــک ،بــروس
واسرســتاین را تعریــف میکنیــم و نگاهــی بــه همــه چیزهایــی میاندازیــم کــه
حین قرارداد در اولین مالقات میان مدیرعاملها رخ میدهد».
مطالعــه مــوردی ایــن فصــل بــه یکــی از مهمتریــن قراردادهــای تجــاری
مربــوط اســت کــه بــه اتفاقــا بــه شــدت مــورد توجــه مــردم بــوده اســت و تقریبــا
بیــش از هــر قــرارداد تجــاری دیگــری در جهــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
خریــد خارجــی منچســتر یونایتــد ،شکســت یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای
دنیــا یعنــی مایکروســافت در خریــد یاهــو ،شــرکت صنعــت دارویــی شــایر کــه
موافقــت کــرد کنتــرل باکســالتا را بــه دســت بگیــرد و چنــد نمونــه دیگــر
شــاخصترین مثالهــا بــرای رفتارهایــی اســت کــه میتوانــد بــرای
کسبوکارها مخاطره آمیز باشد.
امــا توصیــه نویســندگان بســیار ســاده ولــی ضــروری اســت« :برنامهریــزی
بــرای ارتباطــات بــا کیفیــت بــاال بــرای موفقیــت یــک قــرارداد ضــروری اســت.
ایــن اتفــاق میتوانــد در خانــه یــا از طریــق مشــاوران روابــط عمومیهــا عملــی
شود ».این محصول مطالعات فصل ششم است.
فصــل هفتــم کتــاب بــه موضــوع رگوالتورهــا میپــردازد .رگوالتورهــا یــک
چالــش افزاینــده بــرای معاملهگــران هســتند .بهخصــوص وقتــی پــای معامــات
بزرگتــر و بیــن کشــورهای مختلــف در قراردادهــای  M&Aوســط باشــد .فصــل
هفتــم شــما را در جهــان بزرگتریــن رگوالتورهــا راهنمایــی میکنــد مثــل بخــش
رقابتــی کمیســیون اروپــا و شــما را بــا دولتهــای ملــی و دســتور جلسههایشــان
بــرای ســرمایه خارجــی آشــنا میکنــد .ایــن ماجــرا خیلــی ضــروری شــامل
قوانیــن محلــی مرتبــط بــا «رفتــار درســت» در زمــان بــه دســت گرفتــن کنتــرل
شرکت میشود.
بخشهــای ابتدایــی ایــن کتــاب بیشــتر دربــاره نحــوه انجــام درســت
قراردادهاســت .فصــل هشــتم نگاهــی دارد بــه اینکــه چطــور میشــود یــک
قــرارداد را بــه روش صحیــح جلــو بــرد کــه اساســا دربــاره پیوســتگی خــوب
برنامــه و اجراســت .اگــر کارهــا درســت انجــام شــود ،همانطــور کــه در بخــش
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اول و دوم دربــارهاش بحــث شــد ،ائتــاف و بــه هــم پیوســتن در فــاز طراحــی
قــرارداد شــروع میشــود و مشــارکت درســت بعــد از اعــام قــرارداد در دســتور
کار قــرار میگیــرد .در آن نقطــه ،اگــر اجــرا خــوب باشــد ،ســاختار کمپانــی
ادغــام شــده را در یــک محــل خواهیــد دیــد و ایــن یعنــی مشــارکت از همــان
لحظــه آغــاز شــده اســت .اگــر در ایــن نقطــه مراحــل کار چالشبرانگیــز بهنظــر
برســند ،احتمــاال بــه ایــن دلیــل اســت کــه درک درســتی از معاملــه وجــود
نداشــته اســت و معامــات در ایــن فــاز ســقوط خواهنــد کــرد .بخــش دوم فصــل
بــه مراحــل بعــد از خاتمــه مشــارکت میپــردازد و بخصــوص از  100روز اول آن
حرف میزند.
وقتــی یــک ادغــام شکســت میخــورد چــه اتفاقــی میافتــد؟ تاریــخ بــه مــا
میگویــد پیونــد شــرکتهای ادغــام شــده بــرای همیشــه دوام نمـیآورد ،حتــی
قــراردادی کــه در حــال حاضــر کامــا درســت جلــوه میکنــد ،ممکــن اســت ده
ســال دیگــر اینگونــه بنظــر نرســد ،بهخصــوص کــه اقتصــاد دنیــا بــا
تکنولوژیهــای جدیــد بهگونــهای گســترش پیــدا میکننــد کــه بهطــرز
دراماتیکــی بــازار را تغییــر میدهنــد .جدایــی یــا فســخ مشــارکت ،لزومــا چیــز
بــدی نیســت :همانطــور کــه فصــل نهــم نشــان میدهــد برخــی جداییهایــی
کــه بــه دلیــل عــدم عالقــه صاحبــان شــرکتهای بــزرگ بهوجــود میآینــد،
ممکــن اســت بــا شــرکای متفــاوت یــا حتــی بهعنــوان شــرکتهای مســتقل بــه
موفقیتهــای بزرگــی برســند .بــه هــر حــال زمانــی کــه جدایــی اجتنابناپذیــر
باشــد ،نیــاز بــه توجــه ویــژهای در مــواردی همچــون کارمنــدان و نظــارت بــرای
اطمینان یافتن از جدایی دوستانه دارد.
فصــل نتیجهگیــری چالشــی پیــش روی خواننــده قــرار میدهــد کــه بــا
توجــه بــه نکاتــی کــه تاکنــون آموختــه بتوانــد معامــات بهتــری نســبت بــه قبل
انجام دهد.
امــا کار ویــژه ایــن کتــاب در پایــان هــر فصــل قــرار گرفته اســت .نویســندگان
بــه صــورت روشــن جمــات توصیــه ماننــدی را در قالــب «باید»هــا و «نباید»هــا
مطــرح کردهانــد .ایــن نــکات راهبردیتریــن اصــول در رفتــار مدیــران را بــه
آنها میآموزند یا یادآوری میکنند.
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کتابــی کــه پیــش روی شــما قــرار گرفتــه ،محصــول تحقیقــات دقیــق و
مطالعــات علمــی اســت و تجربیاتــی نــاب از رفتارهــای مدیــران ارشــد در
کســبوکارهای بــزرگ را بازنمایــی میکنــد .امیــد اســت کــه مطالعــه چنیــن
کتابــی بتوانــد راهبردهــای درســتی را پیــش روی فعــاالن اقتصــادی در ایــران هم
قــرار دهــد .بهخصــوص اینکــه امــروز اقتصــاد ایــران بــا وجــود برجــام وارد فــاز
عقــد قراردادهــای همــکاری مشــترک بــا بســیاری از شــرکتهای بــزرگ خارجــی
شده است.

سرآغاز

کارآفرینسایه

این کتاب را بخوانید تا نیازی نباشد که یک هفته به داووس بروید
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ،بهتــر از یــک هفتــه حضــور در داووس اســت ».شــاید
شما هم از سایه خارج شدید.
بهراد مهرجو
سردبیر ماهنامه آیندهنگر
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مقدم ه مترجم

ادغامشویدتازندهبمانید
هــزاره ســوم آغــاز تاثیــرات بــزرگ در حوزههــای مختلــف از جملــه اقتصــاد
بــود .شــرکتهای کوچــک و بــزرگ راهکارهــای اقتصــادی جدیــدی بــرای ادامــه
بقــا پیــدا کردنــد .چهــره اقتصــاد کامــا دگرگــون شــده بــود و بایــد روشهــای
جدیــدی بــرای انطبــاق بــا روزگار نــو پیــدا میشــد .کتابــی کــه در دس ـتتان
اســت بــه یکــی از شــگردهای اقتصــادی پرداختــه کــه قدمتــش بــه بیــش از ســه
دهــه میرســد بــا ایــن حــال از ابتــدای قــرن بیس ـتویکم رواج بیشــتری پیــدا
کــرده M&A .مجموعــه قراردادهــا و معامالتــی اســت کــه در راســتای یکــی شــدن
نیروهــای کمپانیهــا بــه کار گرفتــه میشــود بــه ایــن ترتیــب کــه یــا شــرکتها
تصمیــم میگیرنــد ادغــام شــوند و سودشــان از طریــق تشــریک مســاعی بــه
دســت آیــد یــا شــرکتهای بزرگتــر بــه دنبــال گرفتــن مالکیــت شــرکتهای
کوچکتــر هســتند تــا از قابلیتهــای آنهــا ،اعــم از تولیــد ،بازارهایــی کــه در
اختیــار دارنــد و حتــی نیروهــای انسانیشــان اســتفاده کننــد .ادغــام و مالکیــت
دو واژه کلیــدی اقتصــاد شــرکتها در هــزاره ســوم هســتند و تمرکــز ایــن کتــاب
هم بر روی آنهاست.
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ارزش قراردادهــای  M&Aکــه از ابتــدای دهــه  80میــادی تــا اواخــر ســال
 2015بســته شــده چیــزی حــدود  65تریلیــون دالر اســت .رقمــی کــه بزرگتــر
از اقتصــاد ســالیانه مجمــوع کشــورهای جهــان بــه جــز آمریکاســت .در طــول این
ســه دهــه نزدیــک بــه 900هــزار قــرارداد اعــام شــدهاند .برخــی از آنهــا ســریع
بــه ســود رســیدهاند و هنــوز هــم در مــورد درســتی یــا نادرســتی تعــدادی دیگــر
از آنهــا تردیدهایــی وجــود دارد .در ایــن کتــاب بــه نمونههــای زیــادی برمیخورید
کــه قراردادهــا بــه بنبســت رســیدهاند یــا حتــی بعــد از اجــرا شکســت
خوردهانــد .آن هــم از طــرف شــرکتهای بزرگــی کــه قواعــد پایــه  M&Aو ســه
تله بزرگ آن :برنامهریزی ،ارتباطات و مردم را رعایت نکردند.
بــا وجــود شکســتها بنظــر میرســد کــه  M&Aهمچنــان روش محبــوب
کمپانیهــا بــرای رســیدن بــه ســود و قــدرت بیشــتر باشــد درنتیجــه کتــاب
حاضــر تمرکــزش را روی درسهایــی گذاشــته کــه از قراردادهــای موفــق یــا
شکستخورده  M&Aمیتوانید بگیرید.
ســال  2014دولــت انگلســتان ،کــه یکــی از آزادتریــن و پذیراتریــن بازارهــای
اقتصــادی بــرای قراردادهــا و معامــات  M&Aاســت بــا مرکــز تحقیقــات ادغــام و
مالکیــت مدرســه بازرگانــی کاس مشــورت کــرد تــا تحقیقــی بــرای بخــش
اقتصــادی دولــت انجــام بدهنــد و مشــخص کننــد کــه تاثیــر قراردادهــای ،M&A
کــه تعدادشــان روز بــه روز هــم بیشــتر میشــود ،روی اقتصــاد کشــور مثبــت
است یا منفی .کتابی که میخوانید حاصل آن تحقیق است.
خوشــبختانه نویســندگان کتــاب در عیــن تشــریح کامــل مــوارد اقتصــادی و
نــکات مهــم قراردادهــا ،از زبانــی روان و تــا حــد امــکان ســاده بــرای توضیــح
مفاهیــم موردنظرشــان کمــک گرفتهانــد .توضیــح مفاهیــم اقتصــادی در دل
مطالعــات مــوردی و شــرکتهایی کــه بــرای نمونــه انتخــاب شــدهاند ،کمــک
میکنــد تــا بــا هــر ســطحی از دانــش اقتصــادی بتوانیــد از ایــن کتــاب لــذت
ببریــد .اگــر ســفت و ســخت اهــل اقتصــاد هســتید احتمــاال برایتــان جالب اســت
کــه ببینیــد چطــور بــورس آلمــان بــا همــه عظمتــش بخاطــر اشــتباهات
متعــددش و اینکــه کنارهگیــری بــه موقــع را بلــد نبــود ،در قــرارداد بزرگــی کــه
بســته بــود از رگوالتورهــا شکســت خــورد .اگــر دوســت داریــد یــک قصــه مهیــج
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تهــای متعــدد و اکثــرا اشــتباه شــرکت کامپیوتــری
بشــنوید دربــاره مالکی 
بخوانیــد و حتــی اگــر اهــل فوتبــال هســتید هــم میتوانیــد ببینیــد کــه در
پشــت پــرده باشــگاه منچســتر یونایتــد چــه گذشــته و چطــور ســر الکــس
فرگوسن به طور مستقیم در یکی از قراردادهای  M&Aدخالت داشته است.
ایــن کتابــی اســت کــه بــا اعــداد و ارقــام بــزرگ میلیــارد دالری و نامهــای
شــرکتهای معتبــر محســورتان کــرده و از تمــام اســرار  M&Aبــه صــورت روشــن
و واضــح رمزگشــایی میکنــد« .درسهایــی از  :M&Aچــرا قراردادهــای بــزرگ
شکســت میخورنــد و چطــور احیایشــان کنیــم» فروپاشــی شــرکتهایی را بــه
تصویــر میکشــد کــه زمانــی از نظــر اقتصــادی چنــان قطــب معتبــری بودنــد
کــه کســی تصــورش را هــم نمیکــرده از بیــن برونــد امــا بــه دلیــل اشــتباهاتی
کــه در ادغــام داشــتهاند یــا غــروری کــه ســر مالکیــت پیــدا کردهانــد خیلــی
ســاده شکســت خوردهانــد و نــه تنهــا مسیرشــان بــرای بزرگتــر شــدن بــه
بنبســت خــورده کــه مجبــور شــدهاند خســارت زیــادی هــم بدهنــد .نویســندگان
روشــن کردهانــد کــه در مســیر قــرارداد بــه چــه چیزهایــی بایــد اهمیــت بدهیــد
و از کنــار چــه چیزهایــی میتوانیــد گــذر کنیــد .جملــه تاثیرگــذاری دارد بــه
ایــن مضمــون که«:هیچوقــت توانایــی افــراد در خــراب کــردن یــک نقشــه خــوب
را دســت کــم نگیریــد ».برنامهریــزی حســاسترین بخــش هــر قــراردادی اســت.
بــا ذکــر مثالهــای متعــدد ایــن موضــوع بــه شــما ثابــت میشــود .امــا فقــط
یــک طــرح و برنامــه خــوب بــرای بــه ثمــر رســیدن قــرارداد کافــی نیســت .نیروی
انســانی بــه همــان انــدازه اهمیــت دارد .در فصلهــای پایانــی توضیــح داده
میشــود کــه گاهــی اوقــات اصــا نیــروی انســانی ســرمایه اصلــی شــرکت را
تشــکیل میدهــد .اگــر تمایــل داریــد کــه شــیوههای اقتصــادی جدیــد
شــرکتها ،قراردادهــای ادغــام و مالکیــت و چالشهــای آنهــا را بهتــر درک
کنیــد ایــن کتــاب میتوانــد راهنمــای مفیــدی باشــد .در ســالهای اخیــر
کتابهــا زیــادی دربــاره  M&Aنوشــته شــده اســت امــا بــه گــواه کســانی کــه
بــرای ایــن کتــاب ریویــو نوشــتهاند« ،درسهایــی از  :M&Aچــرا قراردادهــای
بــزرگ شکســت میخورنــد و چطــور احیایشــان کنیــم» کارآمدترینشــان
اســت .بخصــوص کــه نویســندگان تعــادل خوبــی میــان بایدهــا و نبایدهــای
HP
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ادغــام و مالکیــت ایجــاد کردهانــد و در پایــان هــر فصــل هــم بــه صــورت خالصــه
ایــن بایدهــا و نبایدهــا را پشــت ســر هــم آوردهانــد کــه میتوانــد یــک راهنمــای
فوری و جمع و جور باشد.
در پایــان دربــاره ترجمــه کتــاب بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه نــام
شــرکتها ترجمــه نشــده کــه شناســایی آنهــا راحتتــر باشــد .در مــواردی کــه
ن اســامی بــه فارســی(و نــه ترجمــه فارســی) وجــود داشــته از
امــکان نوشــت 
فارسینویســی اســتفاده کــردهام و نــام انگلیســی آنهــا در پاورقــی آمــده .در بقیــه
مــوارد مجبــور شــدم کــه همــان نــام اصلــی شــرکت را حفــظ کنــم کــه دچــار
بدخوانی نشود.
اگــر شــرکتها یــا مفاهیــم اقتصــادی بــه توضیحــی بیــش از آنچــه در کتــاب
آمــده نیــاز داشــتهاند ســعی شــده در پاورقــی شــرح مختصــری داده شــود تــا بــه
خواننده کمک کند.
امیدواریــم عــاوه بــر اســتفاده اهــل فــن و تجــارت از مفاهیــم کتــاب ،بــه
عنــوان یــک خواننــده صــرف هــم از خواندنــش لــذت ببریــد .بــرای خــود مــن بــه
عنــوان مترجــم خواندنــش و آشــنایی بــا جهــان شــرکتهای مختلــف از سرتاســر
جهان تجربه جذابی بود .کاش برای شمای خواننده هم همینطور باشد.
مترجم:
صوفیا نصرالهی

فصل اول

پیش از قرارداد
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بخش اول :پیش از خریدن ،فکر کنید

رســیدن بــه بــاالی نردبــان مســئله شــراکت موسســات انــگار باعــث میشــود
ت ســرتان هــم یــک چشــم داشــته باشــید .نــه فقــط بــرای مدتــی کــه در آن کار
پشـ 
هســتید کــه حتــی بــرای بعدتــرش .مدیــران اجرایــی و ســایر مدیــران ردههــای
بــاالی بســیاری از کمپانیهــا کــه در معامــات  M&Aشکســت خوردهانــد ،راهــی
بــرای جبــران هزینههایشــان ،چــه مالــی و چــه اعتبــاری یافتهانــد .در بســیاری از
دادگاههــا ،ســهامداران میتواننــد ســالها بعــد از آنکــه پرونــده قــرارداد بســته شــد،
علیه کمپانیها یا افراد دادخواستهایی پر کنند.
همانطــور کــه در بخــش معرفــی نشــان داده شــد ،مدیــران اجرایــی کــه قمــار
اســتراتژیک اشــتباهی انجــام میدهنــد ،مثــل همــان کاری کــه لئــو آپوتکــر در HP
انجــام داد ،خیلــی ســاده اخــراج میشــوند .اینجــا فشــار مســتقیم قابلتوجهــی
روی مدیــران شرکتهاســت ،کــه البتــه متناســب بــا بســتههای حقالزحمههــای
عظیمشــان اســت .بــه هــر حــال حقــوق باالیــی کــه دریافــت میکننــد بــرای ایــن
اســت کــه بــرای کمپانیهایشــان راهحلهــای ســریع پیشــنهاد دادنــد .امــا
معامالتــی کــه بــا عجلــه انجــام میشــوند و قراردادهایــی کــه عجوالنــه و بــدون
بررســیهای الزم بســته میشــوند ،ممکــن اســت درنهایــت منجــر بــه نابــودی
اعتبــار بــرای همیشــه شــوند .همــان چیــزی کــه در مــورد رییــس پیشــین ،RBS
فرد گودوین اتفاق افتاد(.برای اطالع یافتن از آن به فصل دوم مراجعه کنید).
جملــه کلیــدی در میــان چیزهایــی کــه گفتیــم ایــن اســت« :دلیــل دریافــت
حقوقهــای بــاالی مدیــران ایــن اســت کــه» .ایــن فصــل دربــاره انتخابهــای
اســتراتژیکی بحــث میکنــد کــه جلــوی مدیــران اجرایــی ،وقتــی کنتــرل دفتــر را
در دســت میگیرنــد ،پنجرههــای جدیــدی بــاز میکنــد .امــا برخــی از ایــن
گزینههــا بــه نســبت بقیــه نیازمنــد توجــه بیشــتری هســتند .بــه طــور معمــول
مدیــران ارشــد اجرایــی ( )CEOکــه ســالهای متوالــی موفــق بــه دســت یافتــن بــه
رشــد ثابــت ارگانیــک میشــوند ،بــرای روی جلــد مجالتــی ماننــد فوربــز یــا
فورچــون  1انتخــاب نمیشــوند .امــا خیلــی از آنهــا بعــد از اینکــه یــک ادغــام تغییــر
شکلدهنده را انجام میدهند عکسشان روی جلد همین مجالت میرود.
1. FORTUNE
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عــاوه بــر انتظــارات بــاالی ســهامداران ،کارکنــان ،وامدهنــدگان و مطبوعــات،
مدیــران ارشــد اجرایــی کــه دوســت دارنــد کارهــا را بــه شــکل پویــا پیــش ببرنــد،
انتخابهــای خودشــان را دارنــد .و کمتــر تصمیمــات مشــارکتی ماننــد قراردادهــای
 M&Aپویا و دینامیک هستند.
در مــورد  ،HPآپوتکــر بــرای ایــن اســتخدام نشــده بــود کــه کارهــای کوچــک را
بــه درســتی انجــام بدهــد بلکــه دلیلــش ایــن بــود کــه تــا قبــل از آن مدیــر ارشــد
اجرایــی  SAPبــود ،جایــی کــه در آن توانســته بــود زنجیــره غذایــی را احیــاء کنــد که
بخشــی از ایــن توانای ـیاش بــه دیــدگاه متمایــز و منحصربهفــردش بــه کمپانــی و
یگشت.
نقشاش در تعریف کل بخش  ITبرم 
چنیــن نیروهــای محرکــهای اگــر درســت و مناســب مدیریــت شــوند
میتواننــد بــرای کمپانــی و ســهامدارانش در طــول اجرایــی شــدن  M&Aارزش
فوقالعــادهای بــه همــراه داشــته باشــند .امــا اگــر ایــن نیــروی جاهطلبانــه
کنتــرل نشــود ،میتوانــد بــه ســمت غــروری متمایــل شــود کــه باعــث شــد
گودویــن تصمیماتــی بگیــرد کــه وقتــی شــرکتش  ABN AMAROرا خریــد در
عمل کمپانیاش را نابود کرد.
وضعیت رابطهتان در فیسبوک چیست؟

یکــی از موفقتریــن کمپانیهــا در دهــه گذشــته کــه نشــان داد میدانــد چــه
وقتــی بایــد  M&Aرا اجرایــی کنــد و چــه وقتــی بایــد از آن دســت بکشــد ،فیسبــوک
اســت .شــبکه اجتماعــی کــه توســط مــارک زاکربــرگ و چهــار همدانشــکدهایش در
هــاروارد بنیــان گذاشــته شــد .او در خوابــگاه دانشــگاهش شــروع بــه طراحــی
فیسبــوک کــرد ،کمپانــی بــه طــرز شــگفتانگیزی پدیــدهای شــد کــه رشــد
گســتردهای پیــدا کــرد ،بــا درآمــدی معــادل  12.5میلیــارد دالر در دهمیــن
ســالگردش در ســال  .2014نکتــه ظریفــی کــه وجــود دارد ،راهنمــای آنالیــن
فیسبــوک بــرای وضعیــت اجتماعــی اســت کــه بــرای ایــن کتــاب مــورد اســتفاده
قرار دادیم و به عنوان راهنمای معامله مشارکتی ترجمهاش کردیم.
فیسبــوک بــه کاربرانــش اجــازه میدهــد تــا وضعیــت رابطهشــان را مشــخص
کنند تا همه دوستانشان بتوانند آن را ببینند .انتخابها از این قرار است:
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مجرد
پیچیده است
4
ارتباط آزاد
5
جدایی
6
زندگی مجزا
7
بیوه
8
در رابطه
9
نامزد
10
ازدواج کرده
11
همخانه و شریک
12
اشتراک منافع درونی
بــرای مطابقــت دادن ایــن گزینههــا بــا جهــان شــرکتها ،الزم اســت کــه
ایــن انتخابهــا بــه  5گزینــه کاهــش پیــدا کنــد کــه هــر کــدام از آنهــا یــک
اســتنباط تجــاری دارد کــه هــر کمپانــی میتوانــد در بررســی اســتراتژیکش بــه
آنها توجه کند:
مجــرد :هیــچ کاری انجــام ندهیــد ،مســتقل باقــی بمانیــد و روی رشــد
ارگانیک تمرکز کنید.
پیچیــده اســت :خریــد اقلیــت ســهام شــرکتهای دیگــر یــا قــرار گرفتــن
در مرحله آمادهسازی برای یکی از چهار انتخاب دیگر.
ارتبــاط آزاد :اتحــاد اســتراتژیک یــا جوینــت ونچر(ســرمایه گــذاری
مشترک).
جدایــی :انحــال ادغــام ،فــروش ســرمایهها ،انحــال بخشهایــی کــه
2
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2. SINGLE
3. It’s complicated
4. Open relationship
5. Divorced
6. Separated
7. Widowed
8. In a relationship
9. Engaged
10. Married
11. In a domestic partnership
12. CIVIL UNION
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ســود و بازدهــی ندارنــد یــا بخشهایــی کــه از نظــر اســتراتژیک دیگــر
وجودشــان ضــروری نیســت یــا در مرحلــه تــاش بــرای فــروش یــک
بخش(مجزا شدن).
در رابطــه :شــروع مرحلـهای کــه منجــر بــه بیانیــه رســمی دربــاره مالکیــت
یــا ادغــام (نامــزدی) میشــود یــا شــرایطی کــه ایــن کارهــا انجــام گرفتــه
است (چیزی معادل ازدواج ،همخانه و شریک ،اشتراک منافع درونی).
هــر کــدام از ایــن انتخابهــای اســتراتژیک کــه در بــاال مــورد بحــث قــرار
گرفــت را میخواهیــد انجــام دهیــد بایــد توجــه داشــته باشــید کــه پیــش از هــر
کاری بایــد روی ایــن موضــوع تاکیــد کنیــد کــه کمتریــن مقــدار زمانــی کــه الزم
اســت تــا مدیــران ارشــد اجرایــی منصــوب شــده بتواننــد تاثیراتشــان را
بگذارنــد ،چقــدر اســت .بــاب کلــی ،مدیــر ارشــد اجرایــی و مدیرعامــل ســابق
بانــک نیویــورک ملــون ،ناگهــان از ســوی بقیــه اعضــای هیــات مدیــرهاش تحــت
فشــار قــرار گرفــت تــا در حــدود  5ســالی کــه تصــدی امــور را در دســت داشــت،
ایدههایــش را اجرایــی کنــد و بعــد ائتــاف یکپارچـهای را شــکل دهــد کــه باعث
دگردیســی ادغــام میــان بانــک نیویــورک و موسســه مالــی ملــون شــد و بــه
صورت گسترده مورد تحسین جهان تجارت قرار گرفت.
روزنامههایــی کــه ســال  2011خبــر رفتــن او از بانــک نیویــورک ملــون را
اعــام کردنــد جزییــات زیــادی دربــاره دلیــل ایــن جدایــی نگفتنــد .فقــط خیلی
ســاده و مختصــر اشــاره شــد کــه« :به دلیــل اختــاف نظرهــا در شــیوه مدیریتی
شــرکت» دالیــل اساســی بــرای ایــن کار میشــود پیــدا کــرد کــه ایــن جدایــی
را اجتنابناپذیــر جلــوه میدهــد :برخــی متوجــه شــدند کــه اختالفهــای
فرهنگــی میــان کلــی و برخــی از مدیــران اجرایــیاش وجــود دارد .همچنیــن
اطالعاتــی مربــوط بــه تصمیــم کلــی منتشــر شــد کــه نشــان مــیداد او بــه
دنبــال رفتــن ســراغ یــک شــغل بزرگتــر در سیســتم بانکــی آمریــکا بــوده اســت.
امــا اگــر هرگونــه «اتهــام و پیــدا کــردن مقصــر» را کنــار بگذاریــم ،یــک نکتــه
میــان جدایــی کلــی بــا رفتــن تعــداد زیــادی از مدیــران اجرایــی شــرکتهای
دیگــر مشــترک اســت :او وقتــی شــرکت را تــرک کــرد کــه بــرای چیــزی حــدود
 5سال سمتاش را حفظ کرده بود.
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طبــق مقالــه فورچــون دربــاره  100مدیــر ارشــد اجرایــی مــدت زمــان
تصــدی پســتهای آنهــا بــه طــور متوســط  4.6ســال بــوده اســت .در واقــع
کلــی از ایــن آمــار اســتفاده کــرد تــا بــه ســوالی جــواب بدهــد کــه در ســال
 2010در مدرســه بازرگانــی کاس از او پرســیده شــد وقتــی صحبــت بــه اینجــا
رســید کــه چــرا او تصمیــم بــه ایــن بزرگــی گرفــت کــه بــا بانــک نیویــورک در
ســال  2007ادغــام شــود در حالــی کــه فقــط  9مــاه بــود بــه عنــوان مدیــر
ارشــد اجرایــی و مدیرعامــل موسســه مالــی ملــون کارش را شــروع کــرده بــود.
واقعیــت ایــن اســت کــه هیــات مدیــره شــرکتهای عمومــی و ســهامداران
موسســات ،افــق دیــد یکســانی نســبت بــه مــدت زمــان گســترش ندارنــد .مثــا
بایــد گفــت برخــی ســرمایهگذاران مثــل وارن بافــت بــه مــدت زمانــی حتــی
کوتاهتــر از  5ســال کــه قالــب زمانــی اســتاندارد بــرای رســیدن بــه ســرمایه
بخش خصوصی است ،فکر میکنند.
بــرای موســس یــا صاحــب تجارتهــای خصوصــی بــزرگ رو بــه رشــد ،معمــوال
زمانــی فــرا میرســد کــه انــدازه تجــارت پایــه ســال بــه ســال رونــد رشــدش کاهــش
پیــدا میکنــد .و  M&Aتبدیــل بــه ابــزار مهمــی میشــود تــا شــرکت همچنــان در
صــدر رقابــت باقــی بمانــد .غالبــا اســتراتژی وجــود دارد کــه پیــش از آنکــه شــرکت
فروختــه شــود ،مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد بــه ایــن معنــی کــه تــا جایــی کــه
امــکان دارد نشــان میدهــد کــه مدیریــت از پــس اجــرای مفــاد قراردادهــای
معامــات برمیآیــد کــه بــرای خریدارانــی کــه ممکــن اســت در آینــده ســراغش
ل جذابــی اســت .بخصــوص بــرای خریــداران موسســات خصوصــی
بیاینــد پتانســی 
13
که میخواهند استراتژی «بخر و بساز » را ادامه بدهند.
مدیــران اجرایــی بایــد تــا حــد امــکان بــه ســرعت روی استراتژیهایشــان
تصمیــم بگیرنــد تــا بهتریــن چش ـمانداز را بــرای بــه دســت آوردن بهرههــای داد و
ســتد ایــن یکــی شــدن شــرکتها ،در مــدت زمــان ائتالفشــان را داشــته باشــند.
امــا  M&Aتنهــا گزینــه نیســت .انتخابهــای متعــدد دیگــری هــم هســتند کــه
ریسکشــان کمتــر اســت امــا بــه همیــن انــدازه تاثیرگذارنــد و در پاییــن دربارهشــان
بحث میکنیم که در دسترس مدیران ارشد اجرایی هم هستند.
13. BUY AND BUILD
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جدول  :1.1نگاه کلی روی وضعیت شرکتها
فعالیت

محرکههای بازار

موقعیت بازار

رشد کمپانی

وضعیت

متمرکز
روی رشد
ارگانیک

متوسط به قوی

کوچک شده
()NICHE
محافظت شده

قوی

مجرد

خرید سهامهای
اقلیت در
شرکتهای دیگر

ضعیف به متوسط

متمرکز

ضعیف به قوی

پیچیده است

اتحادهای
استراتژیک/
مشارکت انتفاعی

متوسط به قوی

متمرکز

ضعیف به قوی

ارتباط آزاد

انحالل ادغام/
فروش سرمایه/
از بین بردن
بخشهای بی بازده

ضعیف
به متوسط

متنوع
()DIVERSIFIED

ضعیف
به متوسط

جدایی

تمرکز روی M&A

متوسط به قوی

رو به گسترش

ضعیف به قوی

در رابطه

مجرد باقی بمانید

اولیــن انتخابــی کــه مدیــر ارشــد اجرایــی بایــد در نظــر بگیــرد ایــن اســت
کــه هیــچ کاری انجــام ندهــد .حداقــل هیــچ کار بزرگــی ،خــارج از معاملــه M&A
انجــام ندهــد و بــه جایــش روی رشــد ارگانیــک تمرکــز کنــد .در یــک اجتمــاع
گســتردهتر ،وضعیــت «مجــرد» فیسبــوک ،میتوانــد مشــکل جوامــع ســطح
پایینتــر را بــا خــودش بــه همــراه بیــاورد ،بخصــوص احتمــاال بــرای مخاطبــان
نوجوان دمدمی مزاج شبکههای اجتماعی.
بــه هــر حــال در جهــان مشــارکت اقتصــادی ،ســه گونــه تجــرد تعریــف
میشود:
نــوع ناامیدکننــده کــه فروشــنده بــرای جــذب خریــدار یــا خواســتگار دچــار
مشــکل میشــود .چــون خریــداران خیلــی ســاده نمیتواننــد هدفــی بــرای
یک قیمت مقرون به صرفه پیدا کنند.
در باالتریــن نقطــه از سلســله مراتــب تجــارت مرتبـهای هســت بــرای کســی
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کــه توانای ـیاش را دارد زمانــش را صــرف انتخــاب بیــن تحســینکنندگان و
هدفهایش کند.
شــرکتهایی کــه از اســاس مجــرد هســتند :درســت شــبیه خیلــی از
«یونیکورنهــای جدیــد (اســتارتآپهایی بــا ارزشــی بالــغ بــر بیــش از 1
میلیــارد دالر)» کــه کمپانیهــای خصوصــی در بخــش تکنولوژی-مالــی
هســتند و شــرکتهای کوچکتــر کــه منظــور غالبــا تجارتهــای خانوادگــی
اســت و همــه آنهــا اســتقالل ناشــی از مجــرد بــودن را بــه بقیــه چیزهــا
ترجیح میدهند.
در تمــام دوره حیــات یــک شــرکت ،ممکــن اســت در زمانهــای مختلــف در
بیش از یکی از این طبقهبندیها قرار بگیرد.
فیسبــوک بــه عنــوان شــرکتی کــه تــازه ســال  2004پــا بــه عرصــه وجــود
گذاشــته ،بیشــتر مــدت زمــان حیاتــش را در اتحــاد و پیوســتگی بــا شــرکتهای
دیگــر گذرانــده اســت .مشــابه همــان وضعیــت ازدواج در خــود شــبکه اجتماعــی).
در مــدت زمــان نســبتا کوتــاه عمــرش بــه طــرز شــگفتانگیزی مالکیــت بیــش
از  50شــرکت کوچکتــر را برعهــده گرفتــه و البتــه در کارنامـهاش مالکیــت چنــد
کمپانــی بــزرگ و مهــم هــم دیــده میشــود .همــه آنهــا طراحــی شــدهاند تــا
همــه چیــز را بــرای مخاطــب نوجــوان تعیینکننــده ایــن شــبکه اجتماعــی تــازه
و جدیــد نگهدارنــد .ایــن معامــات شــامل ســکوهای رســانههای اجتماعــی
جدیــد ماننــد اینســتاگرام و واتــساپ میشــود .امــا بــه عنــوان یــک شــرکت
هــدف ،فیسبــوک سرســختانه بــر وضعیــت تجــردش پایــدار مانــده اســت حتــی
بــا وجــود اینکــه تحســینکنندگان بــزرگ و خریــداران زیــادی اطرافــش را
گرفت هاند.
بعــد از اينكــه  News Corpســايت شــبكه اجتماعــي مــاي اســپيس  14را در
ســال  2005خريــد ،فيسبــوك تبديــل بــه ملكــه مجالــس در بخــش تكنولــوژي
شــد .بخشــي كــه مســحور تجــارت شــراكتي و تغييــر وضعيــت بــه تاهــل بــود.
ميــدان جنــگ پيشــنهادهاي مزايــده بــراي خريــد ،بــا چنــد
فيسبــوك در
ِ
بازيكــن اصلــي و مهــم ديگــر از جملــه  News Corpقــرار گرفــت و خيلــي هــم بــه

ــ

14. MySpace
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مرحلــه تحــت مالكيــت درآمــدن نزديــك شــد .ســال  2006شــركت بــه صــورت
ي خــودش بينظمــي و
رســمي بــا ياهــو وارد گفتوگــو شــد كــه اســتراتژ 
اغتشــاش بــود و بــراي عروســي ماننــد فيسبــوك دامــادي مشــتاقتر از آن
نميشــد پيــدا كــرد .ياهــو بــه فيسبــوك پيشــنهادي معــادل 1.4ميليــارددالر
داد .رقمــي كــه ثروتــي بــراي موســس فيسبــوك ،مــارك زاكربــرگ محســوب
ميشــد كســي كــه پلتفــرم ايــن شــبكه اجتماعــي را بــه عنــوان بخشــي از يــك
شــوخي دانشــگاهي بــه نــام «شــما ترجيــح ميدهيــد؟ »15چنــد ســال قبلتــرش
البته به كمك چند نفر از همدانشكدهايهايش طراحي كرده بود.
درنتيجــه در نمودارهــا از آن زمــان رشــد فيسبــوك همــه جــا نشــان داده
ميشــد .فرامــوش كــردن اينكــه در آن زمــان رســيدن بــه يــك پلتفــرم بــه
پرديسهــاي دانشــگاهي و بعــد دبيرســتانها در كشــورهاي انگليســيزبان
باالخص آمريكا محدود ميشد ،كار آساني است.
حتــی در چنیــن شــرایطی هــم مــارک زاکربــرگ از دیدگاهــش نســبت بــه
یاهــو! تغییــر جهــت نــداد .صحبتهــا بــه جایــی نرســید و در طــول یــک ســال
فیسبــوک  240میلیــون دالر نقــد بــه عنــوان تزریــق مالــی از مایکروســافت
دریافــت کــرد کــه بــه زوکربــرگ اجــازه داد همچنــان کنتــرل کســب و کارش را
بــه دســت بگیــرد(.و وضعیــت مایکروســافت/فیسبوک را بــه «پیچیــده اســت»
تغییــر بدهــد) .زوکربــرگ در ســال  2012موفقیــت فوقالعــادهای کســب کــرد و
از نظــر ســودآوری بــه هــدف زد .قابلیــت شــناوری کمپانــی باعــث شــد ارزش
خالــص شــخصیاش تــا 28میلیــارد دالر جهــش داشــته باشــد .ایــن بــه لطــف
تصمیــم زاکربــرگ مبنــی بــر مجــزا و مجــرد مانــدن شــرکتش در زمــان بحرانــی
و حساس بود.
طبــق نظــر بیزینــس اینســایدر  ،16وبســایت خبــری تکنولــوژی و بازرگانــی
آمریکایــی ،در مســیر گســترش و بســط دیدگاههایــش ،زاکربــرگ پــا جــای پــای
یکــی دیگــر از بــزرگان بخــش تکنولــوژی یعنــی اســتیو جابــز گذاشــت و مســیر
او را دنبال کرد.
?15. would you rather
16. business insider
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اواخــر دهــه  90اپــل بــه مــرز ورشکســتگی رســیده بــود .کمپانــی بــرای 12
ســال بــود کــه پــول از دســت م ـیداد .در نتیجــه هیچکــس شــگفتزده نشــد
وقتــی در ســال  1997بــه مدیــر اجرایــی ،جیــل آملیــو در را نشــان دادنــد و
همزمــان کمپانــی بــه اســتیو جابــز ،از موسســان اپــل ،بازگشــتش را خوشــامد
گفــت .اســتیو جابــز در بازگشــت بــه اپــل کاری را شــروع کــرد کــه بــه صــورت
مســتدل میتــوان گفــت بزرگتریــن بازگشــت در جهــان شــرکتها و موسســات
در طول تاریخ بوده است.
شــرکتی کــه اســتیو جابــز در بــه وجــود آوردنــش نقــش داشــت تمرکــزش را
از دســت داده بــود و پولــی را کــه نداشــت روی پروژههــای مختلــف خــرج
میکــرد! پروژههایــی کــه خیلــی بعیــد بــود بــه ثمــر برســند .اپــل ،شــرکتی کــه
زمانــی رقیــب مایکروســافت و  IBMبــود ،حــاال در جنــگ کامپیوترهــای شــخصی
بازنــده شــده بــود .امــا تــا در همــان زمــان کــه اپــل مایکروســافت و  IBMرا بــه
عنــوان دشــمنانش تلقــی میکــرد ،جابــز همــه چیــز را متفــاوت میدیــد .بــه
جــای فروختــن شــرکت بــرای رقمــی کــه احتمــاال برابــر بــا کمــک هزینــه
مختصــری بــه اپــل میشــد ،جابــز  150میلیــون دالر بــه صــورت اضطــراری از
مایکروســافت بــه شــرکت تزریــق مالــی کــرد تــا بــه مهندســان کمــک شــود.
شــاید مضحــک بنظــر برســد ،امــا مایکروســافت نمیخواســت اپــل از دســت
بــرود چــون بــاور داشــت اگــر یکــی از رقبایــش در حــوزه تکنولــوژی کامپیوتــری
از گــود خــارج شــود ،دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا روی موقعیــت نرمافــزاری
مایکروسافت و حوزههای سلطهاش سختگیرتر میشود.
وقتــی ایمنــی خــط عمــر کمپانــی اپــل تامیــن شــد ،جابــز از ریشــه شــروع
بــه اصالحــات کــرد .در یکــی از جلســات فــوری بــه اعضــای هیــات مدیــره
گــزارش داد« :میدانیــد مشــکل ایــن شــرکت چیســت؟ محصوالتــش آشــغال
اســت و هیــچ احساســی برنمیانگیزنــد ».خیلــی زود  ،iMacاولیــن کامپیوتــری
کــه شــبیه هیچکــدام از کامپیوترهــای شــخصی نبــود و زیباییشناســی هــم در
ســاختش بــه کار گرفتــه شــده بــود ،متولــد شــد .اپــل در عــرض 5مــاه بعــد از
معرفــی آیمــک چیــزی نزدیــک بــه 800هــزار از ایــن محصــول را فروخــت و تــا
ســال  1998شــرکت قرضهایــش را پرداختــه بــود و دوبــاره بــه ســوددهی
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رســید .انقــاب آنهــا در بــازار بــا تولیــد  iPad، iTunesو درنهایــت آیفــون ادامــه
پیــدا کــرد .محصوالتــی کــه باعــث شــدند دشــمن قدیمــی ،مایکروســافت دیگــر
هیــچ امیــدی بــه رقابــت نداشــته باشــد و در ســطحی باالتــر ،بــازار محصــوالت
کامپیوتری برای همیشه دچار تغییر و تحول شد.
ایــن مثالهــا نشــان میدهــد وقتــی نوبــت بــه تصمیمگیــری میرســد
کــه آیــا ســازمان مجــزا باقــی بمانــد یــا بــا شــرکت دیگــری پیونــد بخــورد ،همــه
چیز مبتنی بر زمانبندی است.
وقتــی ایــن مســئله را در نظــر میگیریــد کــه ادغــام شــوید یــا شــرکتی را
بخریــد ،جریانهــای مالــی میتواننــد تعیینکننــده باشــند .چــه رقبــا بــه
ســرعت متحــد شــوند و چــه از هــم جــدا شــوند و ادغامهــا را منحــل کننــد .امــا
بــه جــز ایــن مســائل مهــم دیگــری هــم میتوانــد تاثیرگــذار باشــد کــه مختــص
خــود کمپانــی اســت .همــان چیــزی کــه در مــورد فیسبــوک وجــود داشــت .در
آن مــورد ،زاکربــرگ یکــی از معــدود آدمهــای جهــان بــود کــه میتوانســت
ببینــد شــرکتش بــه درســتی در صنعــت جدیــد محرکهــای اصلــی بــرای
پیشرفت را دارد .درنتیجه به درستی روی تجرد فیسبوک تاکید کرد.
فقــط بخاطــر اینکــه همــه درگیــر  M&Aمیشــوند ،معنایــش ایــن نیســت کــه
شــرکت شــما هــم بایــد وارد چنیــن معامالتــی شــود .وضعیــت «تجــرد» ممکــن
اســت همانطــور کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد بــد هــم نباشــد ،و قطعــا بــر
ازدواج با یک شریک بد ترجیح دارد.
پیشــنهاد ســال  RBS 2007بــرای  ،ABN AMAROبانــک هلنــدی ،در یکــی
شــدن فــوری بخشهــای مختلــف معنــا پیــدا میکنــد و یــک حرکــت تدافعــی
ـود RBS
علیــه پیشــنهاد مشــابه رقیــب  ،RBSبارکلیــز 17بــود .امــا در اصــل برای خـ
کــه بــه تازگــی توانســته بــود از زیــر بــار قرضهایــش بیــرون بیایــد ،حرکــت
منطقــی و معنــاداری نبــود کــه بــه شــکار  ABN AMAROبــرود؛ آن هــم درســت
زمانــی کــه اقتصــاد جهانــی داشــت از حالــت تعــادل خــارج میشــد .بخصــوص
بعــد از اینکــه  ABN AMAROحــراج بــازوی آمریکایـیاش ،بانــک الســال را متوقــف
کــرده بــود کــه طبــق فرضیههــا جایــزه بزرگــی بــرای بانــک انگلســتان بــه شــمار
17. BARCLAYS
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میرفت که تمایل به مالکیت آن را داشت.
همزمــان ،نقطــه معکــوس ایــن بحــث هــم میتوانــد درســت باشــد .مــوج
قبلــی اتحــاد بخشهــای بانکــی انگلســتان در ســالهای  1990شــاهد بــه
وجــود آمــدن  Lloyds TSBاز ادغــام دو بانــک مهــم بــود .هجــوم بیامــان معامــات
همچنیــن بــرای فــرد گودویــن ،مدیــر ارشــد اجرایــی  RBSدر آن زمــان بزرگترین
پیــروزیاش را در مالکیــت ســریع و پیوســتن بــه رقیبــش ،نتوســت  ،18برایــش
فراهم کرد .آن ازدواج مشارکتی معنادار بود ،اما مورد بعدی نه.
خــارج از ایــن مســیرهای ادغــام ،گــرو ه کوچکــی از کســب و کارهــا هســتند
کــه بــرای آنهــا همیشــه مناســب اســت از معامــات بــزرگ و تغییرشــکلدهنده
دور بماننــد .البتــه تعدادشــان زیــاد نیســت و تعریــف و مشــخص کــردن ایــن
گــروه از شــرکتهای «مجــرد» کار ســختی اســت چــون آنهــا مربــوط بــه یــک
صنعــت خــاص نیســتند و بــه بخــش کوچکــی از جهــان هــم منحصــر نمیشــوند.
در واقــع ،جوهــر کاراکتــر شــرکت آنهــا ،تواناییشــان بــرای مســتقل مانــدن در
روزگاری اســت کــه همــه چیــز بــه ســرعت بــه ســمت جهانــی شــدن در حرکــت
است.
نمونههــای کمــی در صنایــع میتــوان یافــت کــه تــا االن آنقــدر عمیــق بــا
هــم ادغــام شــده باشــند کــه دولتهــا و رگوالتورهــا بخواهنــد از همیــن وضعیــت
فعلــی آنهــا محافظــت کننــد تــا ایــن اطمینــان را بدهنــد کــه آنهــا بیــش از ایــن
متمرکــز و ادغــام نمیشــوند .نمون ـهای کــه بــرای ایــن فرضیــه میتــوان مثــال
زد در حســابداری اســت جایــی کــه بعــد از ســقوط آرتــور اندرســون (یکــی از
پنــج موسســه بــزرگ مالــی)( Big Five ،پنــج بــزرگ) تبدیــل بــه BIG FOUR
(چهــار بــزرگ) شــدند .19در ایــن شــرایط شــرکتهای رگوالتــوری (شــرکتهای
تنظیمکننــده بــازار) ایــن قضیــه را روشــن کردنــد کــه هــر کــدام از چهــار
موسســه باقیمانــده را بــه دلیــل منافــع عمومــی نجــات خواهنــد داد چــون در
غیــر ایــن صــورت بازارهــای مالــی دچــار رســواییهای جــدی و مهــم میشــوند
18. NatWest

 BIG FIVE .19یا پنج بزرگ شامل پنج موسسه مالی بزرگ است و  ،BIG FOURچهار بزرگ به چهار موسسه حسابرسی
بزرگ اشــاره دارد .تعداد این موسســات در ابتدا هشت بود اما با سقوط یکی یکی آنها در نهایت به پنج و دست آخر به
چهارموسسه رسید
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و درنتیجــه ادغــام میــان ایــن چهــار موسســه ممنــوع شــد .بــا ایــن وجــود هــر
چهــار موسســه حســابداری در کوچکتــر کــردن ،اضافــه کــردن یــا مالکیتهــای
21
مجاور/مکمــل 20فعــال بودنــد (بــه عنــوان مثــال پرایــس واترهــاوس کوپــرز
موسســه مشــاوره مالــی بــوز و شــرکا  22را خریــد یــا دیلویــت  23ســراغ خریــد
موسســه مونیتــور رفــت ).نمونههــای دیگــری هــم در صنایــع ســنگین کنتــرل
شــده مثــل موبایــل یــا خطــوط تلفــن یــا منابــع نفــت و بــرق وجــود دارد.
همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،کســب و کارهــای خانوادگــی هــم معمــوال
در چنین طبقهبندی قرار میگیرند.
امــا بیشــتر گروههــای «مجــرد» قادرنــد مســتقل باقــی بماننــد چــون
اســتراتژی تامیــن تولیــدات محــدود بــه صرفــه بــا قابلیــت دسترســی جهانــی را
دارنــد .نمونههایــش مشــاوران اســتراتژی ماننــد گــروه مشــاوره مککینســی،
بیــن و بوســتون هســتند و یــک ســری موسســات مشــخص حقوقــی (کــه بعدتــر
دربارهشــان صحبــت میکنیــم ).غالبــا آنهــا خدمــات اضافــه بــر ارزش ،بخصــوص
در بخشهــای حرفــهای ،ارائــه میدهنــد .کســب و کارهــای ضعیفتــر و
کمارزشتر در این گروه قرار میگیرند.
در آینــده ،بــا افزایــش رونــد جهانــی شــدن ،تکنولوژیهــای جدیــد،
انقالبهــای سیاســی یــا فقــط گــذر زمــان ممکــن اســت ایــن کســب و کارهــا را
وادار کنــد کــه خودشــان را بــا شــرایط دیگــری تطبیــق دهنــد .امــا در حــال
حاضــر آنهــا مجردنــد چــون توانای ـیاش را دارنــد و ارزش و افتخارشــان هــم در
همین است.
یکــی دیگــر از ایــن نمونههــای موسســه حقوقــی اســت کــه دفتــر اصلـیاش
در نیویــورک اســت :واچــل ،لیپتــون ،روزن و کتــز .بــرای کســب و کاری کــه روی
 M&Aمشــاوره میدهــد ،غیرمعمــول اســت :ایــن موسســه از زمانــی کــه بــه
وجــود آمــده مجــرد بــوده و کامــا هــم در ایــن امــر ثابــت قــدم اســت .خــب آیــا
بــه ایــن معناســت کــه مدیــران ایــن موسســه کاری را کــه ارائــه میدهنــد قبــول
complementary/adjacent
PricewaterhouseCoopers
Booz & Co
Deloitte

20.
21.
22.
23.
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ندارند و نادیدهاش میگیرند یا جریان چیز دیگری است؟
بــا هــر حســاب و کتــاب و متــر و معیــاری واچــل موسســه مســتقل موفقــی
اســت .بــا دســت دادن چهــار مدیــر بــا جــری کــرن در ســال  1965تاســیس
شــده و اســمش بــرای دهههــا همــراه بــا معامــات  M&Aآمــده اســت .واچــل
قــرص ســمی ابــداع کــرده کــه بیشــترین تقلیــد از رویــش شــده اســت ،تکنیکــی
برای دفاع خصمانه که در فصل پنجم دربارهاش حرف زدیم.
بنظــر میرســد اســتراتژی واچــل درســت عمــل کــرده اســت .چــون از
زمانــی کــه وکال شــروع بــه نگهــداری اســناد دولتــی و اســتفاده از آنهــا کردنــد،
ایــن یکــی از پربازدهتریــن موسســات حقوقــی در آمریکاســت .طبــق آمــار مجلــه
«وکیــل آمریکایــی» ،در ســال  2014ســودی کــه بــه هــر شــریک میرســید
چیــزی معــادل  5میلیــون دالر بــود .در همــان ســال موسســه ســومین مشــاور
برجســته در زمینــه  M&Aدر سرتاســر جهــان بــود کــه روی  70معاملــه و قــرارداد
بــه ارزش  208میلیــارد دالر کار میکــرد .از جملــه مالکیــت هالیبرتــون روی
بیکــر هیــوز  24کــه ارزش  36.4میلیــارد دالری داشــت و ادغــام تیــم هورتونــز و
برگــر کینــگ در سرتاســر جهــان .قــراردادی کــه ارزش آن بــه  11.4میلیــارد دالر
میرســید .ســاده اســت کــه االن متوجــه بشــویم چــرا واچــل نــه تمایــل دارد و
نه نیازی میبیند که دست به ادغام با شرکت دیگری بزند.
بقیــه موسســات حقوقــی اســتثنائی هــم جــوری مدیریــت میشــوند کــه بــه
چنین جایگاه و موقعیت ممتازی دست پیدا کنند.
در لنــدن ،اســاتر و می25بــه عنــوان موسسـهای شــهرت دارد کــه از جهانــی
شــدن ســر بــاز میزنــد .یــا زمانــی ســراغ رشــد و توســعه برنــدش رفــت کــه
بقیــه رقبایــش بــه ســمت جهانــی شــدن حرکــت کــرده بودنــد ،ایدههــای
یکدیگــر را میدزدیدنــد ،کمتــر ســنتی و متکــی بــه آداب و رســوم خاصــی
بودنــد ،ســرویسهای حرف ـهای همــه در مســیر صنعتــی شــدن بودنــد .بــرای
هــر موسســه حقوقــی دیگــر ،ایــن امتنــاع بــا جلــو رفتــن همــگام بــا زمانــه
صــدای ناقــوس مــرگ میدهــد یــا خیلــی ســاده بــه دنبــال جــذب یــک
24. BAKER HUGHS
25. SLAUGHTER AND MAY
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ادغامکننده بزرگتر است.
راز موفقیــت اســاتر و مــی ایــن اســت کــه ایــن موسســه بــه بیــش از 100
شــرکت بــورس اوراق بهــادار فایننشــال تایمــز انگلســتان و  250شــرکت مشــاوره
میدهــد و تعــداد مشــتریانش از همــه رقبایــش بیشــتر اســت .درنتیجــه موسســه
در دل خودش نسبت به بقیه رقیبان و همکارانش تفوق بیشتری دارد.
زمانــی کــه بقیــه موسســات عجلــه داشــتند تــا بــرای خودشــان یــک شــریک
بینالمللــی پیــدا کننــد ،وکال در اســاتر و مــی شــاهد ایــن بودنــد کــه چطــور
فرهنگهــای شــرکتهای رقیــب آبکــی میشــود و تصمیــم گرفتنــد تــا زمانــی
کــه مجبــور نشــدهاند ،موسســه را بــا شــرکت دیگــری ادغــام نکننــد .نتیجــه ایــن
رای بــه اســتقالل ،یــا درواقــع بهتــر اســت بگوییــم علیرغم ایــن رای به اســتقالل،
اســاتر و مــی بــه طــور ثابــت قــدم پرســودترین شــرکت میــان موسســات حقوقی
اروپایــی باقــی مانــد .شــرکت جــوری هدایــت شــد کــه مشــتری محــوری را در
ســطح اعالیــش خــودش نگهــدارد و احتمــاال چیــزی را حفــظ کنــد کــه بــرای
کســانی کــه کنتــرل ایــن کســب و کار را برعهــده داشــتند مهمتریــن اصــل بــود:
فرهنگ منحصربهفرد موسسهشان.
موسســات حرفـهای خدماتــی دیگــری هــم هســتند و همچنیــن شــرکتهای
خانوادگــی ،در اندازههــای مختلــف :کوچــک ،متوســط ،بــزرگ ،کــه مســتقل
باقــی ماندهانــد و بــه شــدت هــم موفــق بودهانــد .بیشــتر بــه ایــن دلیــل کــه
موقعیــت قــوی متمایزشــان را در حــوزهای کــه در آن فعــال بودهانــد یــا در
جغرافیایشــان حفــظ کردنــد .تیمپســون ،کمپانــی کلیدســازی و تعمیــر کفش که
در سرتاســر انگلســتان شــعبه دارد ،نمونــه عالــی بــرای ایــن بحــث در کســب و
کارهای خانوادگی است( .فصل دوم را بخوانید).
گــروه شــرکتهای مجــرد ممکــن اســت برندههــای دوستداشــتنی باشــند
امــا تــک مانــدن جاهطلبــی منطقــی بــرای بیشــتر شــرکتها نیســت .اجبــار
ب و کارهــا را بــه ســمت «هــر چــه بزرگتــر بهتــر» ســوق
جهانــی شــدن کس ـ 
میدهــد .مدلــی کــه بــرای دهههــا رواج داشــته و همچنــان بــر همــان شــیوه
مسیرشان را ادامه میدهند.
البتــه ســناریوی محتملتــر ایــن اســت کــه مدیــران ارشــد اجرایــی باالخــره
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در نقط ـهای بــرای یافتــن رشــد ،نــوآوری یــا اشــتراک مســاعی بــرای تحکیــم
پیشهشــان نگاهــی بــه بیــرون خواهنــد انداخــت .بــه هــر حــال ســه انتخــاب
وضعیــت دیگــر فیــس بــوک باقــی مانــده کــه میتوانــد نتیجــهاش همیــن
خروجــی و درآمــد باشــد و همیشــه بایــد اول آنهــا را در نظــر گرفــت چــون بــدون
شک و شبهه خطرشان از ازدواج کامل کمتر است.
وضعیت پیچیده است

در جهــان شــرکتها« ،پیچیــده اســت» بــه معنــای برداشــتن حداقــل ســهم
از شــرکتهای دیگــر اســت .همانطــور کــه در روابــط اجتماعــی شــخصی ایــن
نــوع از قــرارداد بــه شــدت در حــال افزایــش اســت ،امــا کمــی هــم تیــره و تــار
بنظــر میرســد .هــدف بلندمــدت از ســاختمان ســهام هــم غالبــا بــه آســانی
قابل رویت و آشکار نیست.
در برخــی زمینههــا ،مثــل بیوتکنولــوژی و گســترش نرمافــزاری ،گرفتــن
حداقــل ســهام یــک تکنیــک شــرکتی ثابــت و محــرز اســت ،در برخــی دیگــر
مثــل شــبکههای بانکــی و تکنولــوژی تــازه جریانــی در حــال ظهــور اســت امــا
محبــوب و شــاید حتــی ضــروری .در ایــن مفهــوم جهــان شــرکت وارد ســپهر
مشــارکت ســرمایهها بــه صــورت گروهــی میشــود و بــذر ســرمایهای را مـیکارد
کــه پشــتوانه اســتارتآپها و ســهامها بــرای بازیکنــان نوظهــور میشــود.
همانطــور کــه بــا ســرمایههای اســتراتژیک در اســتارتآپهای تکنولــوژی
این غالبا شکلی از برونسپاری  R&Dبرای موسسات بزرگتر است.
در صنعــت علــوم زیســتی ،گالکسواســمیت کالین26بــرای مــدت طوالنــی
گروهــی از دانشــمندان و اختراعاتــی را اداره میکــرد کــه در آزمایشهــای
مخدرهــا بــرای داروهــای دردزا در ســال  2010مشــارکت داشــتند GSK .معــادل
18درصــد از کســب و کار جدیــدش را نگهداشــت و نــام «همگرایــی دارویــی» را
رویــش گذاشــت .در ایــن مــورد از قــرار معلــوم معاملــه طراحــی شــده بــود کــه
ـرای GSK
ســربارها و منابــع انســانی و اقتصــادی مــازاد در تحقیقــات و گســترش بـ
را قطــع کنــد و بهــرهوری و قابلیــت تولیــد را در شــرکت جدیــد بــاال ببــرد و البته
26. GlaxoSmithKline
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همچنــان  GSKبــه صــورت زیرپوســتی در بــازی باقــی بمانــد .اســپینآف (تولیدی
متکــی بــر محصــول بزرگتــر) بخشــی از یــک جریــان وســیعتر بــودBIG .
 27 PHARMAبــا انقضــای امتیــاز روی محصــوالت ارزشــمند روبــهرو شــد و
خیلیهــا در صنعــت داروســازی بــه نگرانیهــای ســرمایهگذاران بــا برونســپاری
خدمــات کلینیکــی و پزشــکی و تحقیقــات بــه موسســات کارآفریــن،
29
ســریعاالنتقالتر و کوچکتــر ،پاســخ دادنــد .باکســتر 28در ســال  2014باکســالتا
را از خــودش جــدا کــرد کــه بخــش درمــان خونریزیهــای جــدی باکســتر بــود.
ایــن اســپینآف آنقــدر موفــق بــود کــه باکســتر فقــط  12مــاه بعــد تبدیــل بــه
شــرکت هدفــی بــرای کمپانــی شــایر شــد کــه کنتــرل آن را بــه دســت گرفــت و
قیمتی که شایر رویش گذاشت  12میلیارد دالر بود.
در ســال  ،2014یورومانــی ،30ناشــر بازرگانــی ،بــا شــرکت کارالیــل ،یــک
موسســه مدیریــت مالــی خصوصــی ،شــریک شــد تــا شــرکت تامینکننــده داده
بــه نــام دیالجیــک 31را بــه مبلــغ  700میلیــون دالر بخرنــد .یورومانــی 15درصد
ســهام را برداشــت .در اینجــا انگی زههــا خیلــی روشــن نیســت .در دوره طوالنیتــر
مشــارکتهایی میــان دیالجیــک و یورومانــی و ناشــر میتوانــد وجــود داشــته
باشــد کــه مبنــای طــرح خریــد دیالجیــک و هدایــت کامــل آن بــه ســمت ثبات
عناوینــش باشــد .برعکــس ،ممکــن اســت ایــن یــک ســرمایهگذاری مالــی
خالــص باشــد .چــون پیچیــده اســت ،هیچکــس واقعــا نمیدانــد کــدام فرضیــه
درست است.
در نمونههــای دیگــر ،گرفتــن حداقــل ســهام منجــر بــه در اختیــار گرفتــن
کنتــرل کامــل میشــود .ایــن میتوانــد تاکتیــک مفیــدی بــرای خریــداران
باشــد زیــرا ســهام حداقــل همــان حــق و حقــوق مهمــی را بــه مالــکان میدهــد
کــه بالقــوه در دیدگاههــای شــرکت بــه صــورت تعیینکننــدهای تاثیرگــذار
باشــند .جنبــه منفــی آن بــرای فروشــندگان ایــن اســت کــه خریــداران بالقــوه
میتواننــد از ایــن اســتراتژی بــرای کنــار هــم قــراردادن اطالعــات زیــادی دربــاره
 .27صنایع داروسازی
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شرکت شما استفاده کنند.
وقتــی یــک پیشــنهاددهنده کمپانــی شــما را بــه خوبــی بشناســد ،طبعــا از
نقــاط ضعفــش هــم بــه خوبــی آگاه اســت .مــواردی کــه میتواننــد در فــاز
ارزیابــی بایســته مفیــد باشــند و درنهایــت در فــاز مذاکــره بــه آنهــا کمــک کنــد.
(بــه فصلهــای ســوم تــا پنجــم نــگاه کنیــد) .مزیتــی کــه خریــدار آگاه نســبت
بــه دیگــر پیشــنهاددهندگان دارد ایــن اســت کــه بهتــر و ســریعتر میتوانــد
ارزش واقعــی را تعییــن کنــد و نســبت بــه مســائل متعــددی کــه در مرحلــه
ارزیابی بایسته ممکن است نیاز به حل و فصل داشته باشند ،آگاه باشد.
همانطــور کــه در فصلهــای بعــدی بررســی خواهیــم کــرد ،ســرعت
حرکــت در رســیدن بــه قــرارداد و عبــور از خــط توافــق مســئله مهــم و اساســی
اســت .یــک خریــدار آگاه درک بهتــری از دکمههــای دســتورالعملها دارد و
اینکــه دقیقــا چــه موقعــی بایــد آنهــا را فشــار بدهــد تــا بــه هــدف مــورد نظــرش
برســد .قــادر باشــد مســیر ســرمایه را بــرای مــدت طوالنــی دنبــال کنــد بــه
عنــوان یــک ســرمایهگذار در اقلیــت بتوانــد زمانــی کــه مرحلــه نقــل و انتقــاالت
بزرگتــر آغــاز میشــود ،ارزش زیــاد آنهــا را اثبــات کنــد و همچنیــن بتوانــد از
تواناییهــای دیگــر پیشــنهاددهندگان بکاهــد ،بــه طــوری کــه آنهــا تمایلــی
بــرای ســرمایهگذاری در ایــن مرحلــه نداشــته باشــند ،چــون میداننــد کــه
احتمال پیروزیشان زیاد نیست.
خانــواده گلیــزر در ســال 2005کنتــرل باشــگاه فوتبــال منچســتر یونایتــد را
بــه دســت گرفــت و ایــن میتوانــد نمونــه عالــی بــرای ســرمایهگذاری تاکتیکــی
باشــد .خانــواده ســرانجام و بــا مباحثــه تجــارت ســابقا قــرض آزاد را بــا بیــش از
 500میلیــون پونــد ( 900میلیــون دالر) قــرض بــه راه انداخــت .بخشــی از ایــن
پــول بــه صــورت اســناد وام صندوقهــای تامینــی بــود .در بســتر زمانــی کــه
خریــد ســهم دیگــران بــا نســبت غیرمعیــن رونــق گرفتــه بــود ،ســاختار مالــی که
توســط گلیزرهــا اســتفاده شــد تــا کمپانــی را بــا پــول خــودش بــه دســت بیاورند،
تهاجمــی و متجاوزکارانــه بــود .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه روش چنــدان
غیرمعمولــی هــم نبــود .بــه هــر حــال بــه دلیــل اینکــه مــورد مالکیــت باشــگاه
فوتبــال بــود و بــا وجــود دنــدان قروچههــای طرفــداران باشــگاه کــه مخالــف ایــن
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معاملــه بودنــد ،قــرارداد نوشــته شــده بــود ،تعــداد ســتونهایی کــه در مجــات
و روزنامههــا دربــاره بدهــی در ایــن مــورد نوشــته شــد از همــه معامــات دیگــری
کــه در آن دهــه صــورت گرفتــه بودنــد ،بیشــتر بــود .در میانــه ایــن اضطــراب
عمومــی ،یکــی از جالبتریــن جنبههــای فنــی ایــن معاملــه ،مالکیــت مالکــوم
گلیــزر از افزایــش همیشــگی ســهم حداقلــی در باشــگاه بــود کــه اغلــب از آن
چشمپوشی شده است.
او در مــاه مــارس ســال  2003شــروع بــه ســاختن ســهام خــودش در
منچســتریونایتد کــرد .یکســال بعــد ،علیرغــم افزایــش داراییهایــش ،گلیــزر
اعــام کــرد کــه« :در حــال حاضــر هیــچ قصــدی مبنــی بــر پیشــنهاد جدیــد بــه
باشــگاه نــدارد و شــاید ســهامش را کاهــش دهــد ».ایــن بیانیــه بــه اجبــار اعضــای
هیــات کنتــرل انگلســتان در جــواب بــه مقالههایــی کــه در فایننشــال تایمــز و
بقیــه جاهــا منتشــر شــده بــود ،اعــام شــد .در مقالههــای مطبوعــات ادعــا شــده
بــود کــه گلیــزر ،کامرزبانــک را اســتخدام کــرده تــا دربــاره ســاختار مالکیــت
محتمل از او مشاوره بگیرد.
در متــن ایــن بیانیــه مشــخص نیســت کــه چــرا خانــواده گلیــزر بــه تدریــج
تــا اکتبــر  2004بــه افزایــش ســهامش ادامــه داد .ســهام او بــه 30درصــد از
مقــداری کــه طبــق قانــون انگلســتان ایــن اختیــار را بــه او مـیداد کــه پیشــنهاد
کنتــرل کامــل روی باشــگاه را داشــته باشــد ،نزدیــک شــد امــا بــه مقــدار دقیــق
آن نرسید.
اکتبــر  ،2004خانــواده گلیــزر دربــاره یــک پیشــنهاد بــرای باشــگاه بــا مدیران
ارشــد اجرایــی آن وارد گفتوگــو شــدند .آنهــا متعاقبــا روی حــق و حقوقشــان
و نســبت سهامشــان بــه کل دارایــی باشــگاه تکیــه کردنــد کــه بــه آنهــا ایــن
فرصــت را مــیداد روی کمپانــی اعمــال نفــوذ کننــد .کارهایــی شــبیه اینکــه
بتواننــد ســه نفــر از اعضــای هیــات مدیــره را در نوامبــر همــان ســال بیــرون
کننــد (و بــه جــای آنهــا اعضــای خانــواده خودشــان را بنشــانند) و همزمان شــروع
بــه دعــوا و جدلــی کردنــد کــه یکســال بــه طــول انجامیــد تــا بتواننــد کنتــرل
کامــل خودشــان را روی کســب و کار محفــوظ نگهدارنــد .ایــن را هــم در نظــر
داشــته باشــید کــه بــا داشــتن ســه صندلــی در میــان اعضــای هیــات مدیــره
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اطالعاتشــان از کمپانــی بیشــتر شــد و تصمیــم گرفتنــد کــه آیــا بــا پیشــنهاد
نسبت سهام باالتری جلو بیایند یا نه.
آنچــه گلیــزر در ابتــدا گفــت کــه نقشـهای بــرای در اختیــار گرفتــن کنتــرل
شــرکت نــدارد جلــوی گمانهزنیهــا و شــایعات را نگرفــت کــه معتقــد بودنــد
هــدف او در تمــام ایــن مــدت دقیقــا بــه دســت آوردن مالکیــت تــام بــوده اســت.
در واقــع مالکیــت ســهام اقلیــت افزایشــی همیشــه تاکتیکــی بــوده کــه بــه او
کمــک کــرده باشــگاه را ببــرد .در شــرایط بخصــوص ،همــه اینهــا ممکــن بــود
بــه ایــن معنــا باشــند کــه گلیــزر بــه نقــض حقــوق مالکیــت انگلســتان نزدیــک
شــده بــود کــه همیــن احتمــاال توضیــح میدهــد کــه چــرا بــه صــورت گســترده
از مشاوران زبده استفاده میکرد.
دربــاره پرونــده باشــگاه منچســتریونایتد در فصــل پنجــم بیشــتر بحــث
کردهایم.
رابطه آزاد

در جهــان روابــط شــخصی بــه نظــر میرســد معنــای رابطــه آزاد فرصــت
خیرهکننــدهای باشــد بــرای اینکــه هــر کســی ســهم خــودش را از کیــک داشــته
باشــد و آن را بخــورد .اگرچــه در واقعیــت چنیــن قرارهایــی خیلــی زود میتوانــد
بــه تلخــی گرایــش پیــدا کنــد .نســخه ســازمانی رابطــه آزاد ،اتحــاد اســتراتژیک
یــا اگــر رســمیتر بخواهیــم بگوییــم مشــارکت انتفاعــی ،32هــم میتوانــد چالــش
برانگیــز باشــد .امــا اگــر بــه درســتی انجــام شــود بــه شــرکتها امــکان دسترســی
بــه صنایــع یــا بازارهایــی را فراهــم میســازد کــه در شــرایطی بــه جــز ایــن
غیرقابــل دســترس هســتند چــون از نظــر اهمیــت محلــی دچــار نقص هســتند یا
از نظــر فنــی در آن صنعــت کمبــود دارنــد یــا مقیــاس و سرمایهشــان بــرای
رسیدن به بازارهای دیگر به اندازه و کافی نیست.
ذات و جوهــر همــه ایــن اتحادهــا یکــی اســت :دو یــا تعــداد بیشــتری شــرکت
موافقــت میکننــد کــه بــا همــکاری هــم بــرای یــک هــدف مشــترک کارشــان را
انجــام دهنــد .هدفــی کــه احســاس میکننــد بــه تنهایــی قــادر بــه دســت یافتــن
32. JV

پیش از قرارداد 49

بــه آن نبودهانــد .گونههــای مرســوم متعــددی از اتحادهــا وجــود دارد کــه
تحقیــق دقیــق دربــاره آنهــا کار دشــواری اســت .ایــن بخــش روی رســمیترین
و قابلســنجشترین گونــه یعنــی مشــارکت انتفاعــی 33تمرکــز میکنــد .جایــی
کــه دو یــا تعــداد بیشــتری شــریک بــا هــم سرمایهشــان را روی یــک بــرگ
برنده جدید میگذارند.
سه دلیل اصلی برای سرمایهگذاری در  JVوجود دارد:
بــه شــرکا اجــازه میدهــد کــه در اســتفاده از منابــع شــراکت کننــد .ایــن
نکتــه بخصــوص از نقطــهنظــر مالــی ،وقتــی اعتبارهــا در مضیقــه باشــند،
مفیــد اســت .مثــل دوره زمانــی کــه بالفاصلــه بــه دنبــال بحــران اقتصــادی
ســال  2008-2007آمــد .امــا نیــاز دارد کــه توســط ســرمایه هدایــت نشــود.
بــرای مثــال یکــی دیگــر از محرکههــای معمــول مشــارکت انتفاعــی زمانــی
اســت کــه شــرکتها نیــاز بــه دسترســی بــه تکنولــوژی و مهارتهایــی
دارنــد کــه خودشــان قــادر بــه خریــداریاش نیســتند .بــه دلیــل ایــن
مزیتهــا حتــی شــرکتهایی کــه رقیــب هــم بــه شــمار میرونــد میتواننــد
یــک تیــم تشــکیل بدهنــد (همانطــور کــه پیشتــر دربــاره مایکروســافت و
اپــل دیدیــم) اگــر چــه در ایــن مــورد بایــد مالحظــات بــه طــور دقیــق و
بااحتیــاط مدنظــر قــرار بگیرنــد چــون تعییــن مرزهــا دربــاره اینکــه چــه
اطالعاتی را با شریکتان تقسیم میکنید ،کار دشواری است.
بــه شــرکا فرصــت دسترســی بــه بازارهــای جدیــد را میدهــد .منظــور از بــازار
هم میتواند از نظر جغرافیایی باشد و هم تولیدات و محصوالت جدید.
گاهــی اوقــات از ایــن مرحلــه بــه عنــوان منــادی و پیشــرو بــرای M&A
اســتفاده میشــود .در یــک بــازه زمانــی گســترده بــه آنهــا اجــازه میدهــد
از نظر فرهنگی و بقیه عناصر ارزیابی بایسته یکدیگر را بررسی کنند.
متاســفانه درســت مثــل روابــط آزاد انســانی ،نســخه شــرکتهای آن هــم
هرچنــد تعریفــش عالــی بنظــر میرســد امــا چنیــن روابطــی مملــو از مشــکالت
اســت و بســیاری از شــرکتها از وارد شــدن بــه چنیــن رابطــهای پشــیمان
میشوند.
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شکل  :1.1نسبت مشارکت انتفاعی ()JV
ریسک پایینتر شرکت

استفاده از منابع

دسترسی به سرمایهها

افزایش سهم بازار

جغرافیایی
مشارکت انتفاعی

ورود به بازارهای جدید
محصول

محدودیت سرمایه و
آگاهی از ریسک
دسترسی به سرمایههای
غیرقابل فروش
به عنوان پیشنهادی برای M&A
امتداد ارزیابی بایسته

فروش از پیش تعیین
شده و فروش جزیی
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چطور مشارکت انتفاعی را کارآمد کنیم؟

تحقیقــات جامعــی توســط مدرســه بازرگانــی کاس و موسســه حقوقــی آلــن و
اووری میــان  500مشــارکت انتفاعــی جهانــی ،از کوچــک گرفتــه تــا بــزرگ ،بیــن
ســالهای  1995تــا  2014صــورت گرفــت .نتیجــه ایــن تحقیقــات تلههــای بالقــوه
چنین قراردادهایی را نشان داد .نتایج گرفته شده به شرح زیر بود:
مشــارکتهای انتفاعــی بــرای همیشــه نیســتند .در 60درصــد مــوارد یــک یــا
تعــداد بیشــتری از شــرکای اصلــی از  JVخــارج شــدهاند یــا اصــا  JVمنحــل
شده است.
تنهــا نیمــی از JVهــا موفــق بودهانــد .چیــزی نزدیــک بــه 50درصــد آنهــا بــه
نتیجــه مثبتــی رســیدهاند امــا همچنــان 46درصــد نتیجهشــان منفــی بــوده و
بــه بنبســتهایی از قبیــل اختــاف و منازعه(9درصــد) یــا اجــرای
ضعیف(14درصد) رسید هاند.
 JVمعمــوال یــک اســتراتژی میانمــدت اســت .اکثریت(معــادل 51درصــد) از
JVهایــی کــه بــه وجــود آمدنــد در طــول پنــج ســال از آغــاز راهشــان بــه پایــان
رســیدهاند61 .درصدشــان یکســال بعــد تمــام شــدهاند11 ،درصــد اصــا در
همــان زمــان بــه هــدف و طــرح و خواستهشــان رســیدهاند امــا در 53درصــد
مــوارد یکــی از شــریکها در نهایــت کنتــرل را بــه دســت گرفتــه اســت و در
17درصد موارد هم کل  JVبه یک گروه خارجی فروخته شده است.
بــه دنبــال ایــن تحقیقــات ،آلــن و اووری توصیههــای زیــر را بــرای تنظیــم یــک
مشارکت انتفاعی موفق کردهاند:
موضوع کار و پیشنهاد را کامال مورد بررسی قرار دهید.
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه اســتراتژیهای شــرکاء از همــان ابتــدا همتــراز و
همردیــف بــا خواســتههای شماســت .موفقیــت مشــارکت انتفاعــی بــه طــور
گستردهای بستگی به «تناسب» شرکا با هم دارد.
مراحل تصمیمگیریهای عملی را تنظیم کنید.
از پیــش یــک اســتراتژی خــروج تهیــه کنیــد و شــیوههایی بــرای راهحــل
منازعات احتمالی بیابید.
یکــی از شــرکتهایی کــه بــرای رســیدن بــه مشــارکت انتفاعــی خیلــی عجلــه
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داشــت ،دانــون 34بــود .یــک شــرکت زنجیــرهای غــذای فرانســوی کــه چندیــن
ســرمایهگذاری  JVناموفــق و بیفرجــام در چیــن داشــت .کشــوری کــه بــه طــرز
آشکاری برای بیرون آمدن از چنین وضعیتهایی دشوار است.
دانــون در ســپتامبر ســال  2009اعــام کــرد کــه از شــراکتش بــا واهاهــا
35کمپانــی چینــی نوشــیدنی بیــرون آمــده اســت .دو ســال قبلتــرش ایــن شــرکت
فرانســوی دادخواســتی علیــه واهاهــا و موسـساش ،زونــگ کینگهو,36تنظیــم کــرده
بــود .در ایــن دادخواســت واهاهــا متهــم شــده بــود کــه یــک خــط تولید کپــی کاری
شــده از دانــون بــه صــورت مــوازی بــا شراکتشــان بــه راه انداختــه اســت .درنهایــت
دانــون دالیلــی ارائــه کــرد کــه زونــگ ،یکــی از ثروتمندترین کارگشــایان و موسســان
شــرکت در چیــن ،بــه کمــک بســتگان و روابــط و تقلیــد نمــای بیرونــی شــرکتهای
خارج از مرزهای چین ،کالهبرداری کرده است.
اگــر بخواهیــم مفهــوم ایــن ماجــرا را دریافــت کنیــم بایــد بگوییــم کــه دانــون و
واهاهــا از ســال  1996بــا هــم همــکاری میکردنــد و مشــارکت انتفاعــی آنهــا بــه
عنــوان یکــی از مــوارد مطالعاتــی موفقیتآمیــز در ایــن زمینــه در مــدارس بازرگانــی
تدریس میشد.
وقتــی دانــون در ســال  2006ســعی کــرد واهاهــا را بخــرد ،شــکافهای جــدی
ایجــاد شــد و طبــق آن چیــزی کــه نیویــورک تایمــز نوشــت بنظرمیرســید کــه
کمپانــی چینــی بــرای پــول بیشــتر مقاومــت میکنــد .دشــمنی حقوقــی میــان دو
طــرف دعــوا تــا اواخــر ســال  2007بــه تعویــق افتــاد .در ســال  2009بــه دنبــال
مذاکرههــای گســتردهتر ،واهاهــا 51درصــد از ســهام دانــون را در  JVخریــد .طبــق
تخمیــن تحلیلگــران ،دانــون چیــزی حــدود  500میلیــون دالر بــرای تجارتــی کــه 2
میلیارد دالر میارزید دریافت کرد.
نمونــه دیگــری از مشــکالتی کــه در خــروج از مشــارکت انتفاعــی بینالمللــی بــه
وجــود میآیــد در صنعــت نفــت و گاز قابــل بررســی اســت .در ســال BP ،2003
(شــرکت نفــت و گاز انگلیســی) ســرمایههایش در روســیه را داخــل TNK-BP
(دومیــن شــرکت نفتــی روســیه) گذاشــت .مشــارکت انتفاعــی بــا گروههــای انــرژی
34. DANONE
35. WAHAHA
36. Zong Qinghou
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کــه پشــت گــروه آلفــا ACCESS INDUSTRIES ،و رنــووا ( )AARبودنــد .ســال 2008
بــود کــه  AARتصمیــم گرفــت در مزایــدهای بــرای بــه دســت گرفتــن کنتــرل بخــش
بزرگتــری از کمپانــی دســت و پنجــه نــرم کنــد .مدیرعامــل  ،TNK-BPرابــرت دادلــی،
بــه دنبــال جریانــی کــه ادعــا داشــت انگیزههــای سیاســی داشــته از روســیه فــرار
کــرد .او متهــم شــده بــود کــه بــه گروهــی از مخالفــان دولــت روســیه در پشــتیبانی
از  AARو در واقع حمایت بیشتر از  BPپیوسته است.
ژانویــه ســال  2009درنهایــت  BPکنتــرل مشــارکت انتفاعــی را بــه  AARواگــذار
کــرد کــه اعضــای هیــات مدیــره پیــش از ایــن بــه صــورت  50/50ســهام شــرکت را
در اختیــار داشــتند .دو ســال بعــد مجــددا اعضــای هیــات مدیــره  AARقدرتنمایــی
کــرد تــا از امضــای طرحــی میــان  BPو رزنفــت ،کمپانــی انــرژی پیشــین روســیه
جلوگیــری کنــد .دو شــرکت میخواســتند بــرای کشــف و اســتخراج نفــت و گاز در
شمال روسیه به هم بپیوندند.
ســال  2012باالخــره  BPتوانســت خــودش را از ایــن بنبســت بیــرون بکشــد.
 AARبــا طرحــی بــرای فــروش  TNK-BPبــه رزنفــت 37بــا قیمــت  55میلیــارد دالر
موافقــت کــرد .معاملــه کــه شــخصا توســط والدیمیــر پوتیــن ،رییسجمهــور روســیه
مرزهایــش روشــن شــده بــود بــه  16.7 BPمیلیــارد دالر نقــد بــه اضافــه 12.5درصــد
از سهام در رزنفت را پیشنهاد میداد .پیشنهادی که قبول شد.
جدایی

فــروش داراییهایــی کــه مطابــق انتظــار بــازده ندارنــد ،فســخ ادغامهــا و
انحــال بخشهــای بیبــازده در اصــل بیــرون از محــدوده ســوژههای ایــن فصــل
اســت .بــه جــز جایــی کــه باعــث خیــزش ســرمایه میشــود کــه شــرکتها را قــادر
میســازد دوبــاره در مســیر هــدف مالکیــت حرکــت کننــد و روی آن متمرکــز شــوند
یــا بتواننــد کمپانــی را تبدیــل بــه شــرکت هــدف بــرای خریــداران کننــد .دربــاره این
مســائل در فصــل نهــم بحــث شــده اســت .در آنجــا جدایــی شــرکتها را بــه طــور
کامل پوشش دادهایم.
مثــال خــوب بــرای فســخ ادغــام تصمیــم صنعــت شیرینیســازی چندملیتــی
37. ROSNEFT
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کدبــری 38انگلســتان بــرای جدایــی از شــوئپز 39کســب و کار نوشــیدنی آمریکایــی در
سال  2008است.
ايــن فــروش طراحــي شــده بــود تــا نقدينگــي را بــراي مالكيــت نوشــیدنیها
افزايــش بدهــد امــا بــه جايــش كدبــري از شــكارچي بــه شــكار تبديــل شــد و
درنهايــت همــه چيــز منتهــي بــه ايــن شــد كــه مالكيتــش را كرافــت برعهــده بگيرد.
ســر دومينيــك كدبــري ،اگرچــه وقتــي شــركت خريــداري شــد ديگــر بــه طــور
رســمي عضــو آن نبــود ،در ســخنرانياش در مدرســه بازرگانــي كاس كــه بعــد از
ماجــراي از دســت دادن كنتــرل كدبــري بــر كمپانــي آغــاز شــد گفــت كــه انحــال
ادغــام بــا شــوئپز مســير را بــه ســمتي هدايــت كــرد تــا يــك كمپانــي غذايــي بزرگتر
«مالكيــت بــا تمركــز روي توليــد يــك محصــول» را انجــام دهــد و صنعــت
شيرينيسازي را كه توسط جد بزرگش بنيان گذاشته شده بود ،بخرد.
مــاه مــی ســال  ،2003تــاد اســتیتزر بــه عنــوان مدیــر ارشــد اجرایــی کدبــری
شــوئپز کارهــا را بــه دســت گرفــت .وقتــی کمپانــی نوشــیدنی و غــذای بیهــدف
شــامل دو نیمــه کامــا بیربــط و نامتناســب بــود .کســب و کار جهانــی شــیرینی و
تجــارت نوشــیدنی آمریکایــی و اروپایــی کــه برندهــای اصلـیاش دکتــر پپــر ،اســنپل
40و اوســیس41بودند .اگــر چــه مالکیــت آدامــز در ســال  2002کدبــری شــوئپز را
تبدیــل بــه بزرگتریــن گــروه شــیرینی در سرتاســر جهــان کــرد ،ســهم آنهــا از بــازار
جهانــی در بخــش گســتردهترش فقــط 10درصــد بــود کــه بــه ســختی موقعیــت
قابل قبولی بنظر میرسید.
شــرکت بــرای مــدت طوالنــی رویــای ســلطه بــر تجــارت شــیرینی را در ســر
میپرورانــد و از طریــق ادغــام بــا هرشــی در ســال  2002بــرای آن تــاش هــم کــرد
امــا در آخریــن لحظــه پــای تراســت خیریــه شــرکت کنتــرل آمریکایــی وســط آمــد
کــه معاملــه را متوقــف کــرد و کدبــری شکســت خــورد 42.کدبــری شــوئپز دچــار
کمبــود ســرمایه بــرای خــرج کــردن بــرای تولیــد نوشــیدنیها شــدند درنتیجــه در
مرحلــه اول برندهــای نوشــیدنی اروپایــی یعنــی اورنجینــا و اوســیس را بــه LION
38. CADBURY
39. Schweppes
40. SNAPPLE
41. OASIS
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 CAPITALفروختند تا نقدینگیشان افزایش پیدا کند.
نلســون پلتــز ،ســرمایهگذار عملگــرای آمریکایــی ،عالق ـهاش بــه ایــن بخــش از
تجــارت جلــب شــد و شــروع بــه خریــد ســهام کدبــری کــرد .در حالــی کــه بــه
نســبت رقیبــش ،کرافتــز کمپانــی انگلیســی برایــش ناشــناخته بــود .نقشــههای
پلتــز بــرای کدبــری کــه میخواســت از آن بــرای ائتــاف و اتحــاد صنعــت اســتفاده
کنــد ،بــا اعضــای هیــات مدیــره کدبــری و اســتیتزر همصــدا بنظرمیرســید .در
نتیجــه کمپانــی انگلیســی شــروع بــه فروختــن بخــش بازرگانــی نوشــیدنی آمریکایی
کــرد .در حالــی کــه همزمــان دوبــاره ســر صحبــت و مذاکــره را بــا هرشــی بــاز
کردنــد بــه ایــن امیــد کــه بــا پیشــنهاد ادغــام بــا ســهمهای برابــر بــه تفاهــم بــا
حریــف برســند .امــا ســهامداران آمریکایــی کدبــری روی انشــعاب فــوری اصــرار
ورزیدنــد .اعضــای هیــات مدیــره کمپانــی کــه در پیــدا کــردن موسســه خصوصــی
بــرای خریــد بخــش تجــاری نوشــیدنیهای آمریکایــی شکســت خــورده بــود ،خیلــی
زودتــر از آنکــه تمایــل داشــته باشــند در فهرســت موسســات آمریــکا قــرار گرفتنــد.
در ســال  ،2008گــروه اســنپل دکتــر پپــر ،در فهرســت شــرکتهای آمریکایــی
ثبــت شــد و پولــی همــراه خــودش آورد کــه در حقیقــت کدبــری را در معــرض ایــن
خطــر قــرار دارد کــه پیشــنهادهایی بــرای واگــذاری مالکیتــش دریافــت کنــد .امــروز
آن بخــش «نوشــیدنیهای ناخواســته» کدبــری همچنــان بــه عنــوان یــک تجــارت
مســتقل پابرجــا مانــده اســت در حالــی کــه «جواهــری در تــاج» ،بــازوی بخــش
شیرینیســازی کدبــری توســط یکــی دیگــر از شــرکتهای هــدف پلتــز یعنــی
کرافتز در سال  2009خریداری شد.
در رابطه

در حالــی کــه همــه آن گزینههــای دیگــر رابطــه را بــا دقــت موردتوجــه قــرار
دادیــم ،نوبــت بــه شــرکتهای جاهطلــب رســید کــه هنــوز بــه ادغــام یــا اعمــال
کنتــرل بــه عنــوان بهتریــن گزینــه بــرای نامــزد شــدن فکــر میکننــد کــه در
حقیقــت بــه معنــای پیشــنهاد دادن اســت و مقدمـهای بــرای ازدواج (پیونــد کامــل)
محســوب میشــود .ایــن موضوعــی اســت کــه بیشــتر بخشهــای ایــن کتــاب بــه
آن خواهــد پرداخــت :چــه چیــزی ممکــن اســت در پیونــد شــرکتها اشــکال ایجــاد
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کنــد؟ عــاوه بــر آن چــه کارهایــی میشــود انجــام داد کــه از تلههــای اصلــی فــرار
کــرد و درنهایــت کاری کــرد کــه ایــن ائتالفهــا منجــر بــه پیــروزی شــوند .ایــن کار
ممکــن اســت شــامل زمــان باشــد وقتــی شــرکتها فقــط بــا یکدیگــر حــرف
میزننــد یــا وقتــی خیلــی جــدی پیوســتن بــه یکدیگــر را در نظــر دارنــد (همــان
چیــزی کــه در فیسبــوک از آن بــه «در رابطــه» یــاد میشــود) یــا بــه صــورت
رســمی میخواهنــد ادغــام شــوند (نامــزدی) یــا درنهایــت بــه ازدواج (پیونــد کامــل)
میرسند.
فایده پیشگام شدن

مطالعــه ســال  2009روی موفقیــت مدیــران ارشــد اجرایــی اروپایی و اســتراتژی
 M&Aکــه توســط مرکــز تحقیقــات  M&Aمدرســه بازرگانــی کاس صــورت گرفــت
نشــان میدهــد کــه مالکیــت متمرکــز زودهنــگام حرکــت خوشبینانــهای بــرای
اکثریــت شرکتهاســت .تحلیــل مدیــران ارشــد اجرایــی در چهــار کشــور اروپایــی
(انگلســتان ،فرانســه ،آلمــان و اســپانیا) نشــان داد کــه آن دســته از مدیــران ارشــد
اجرایــی کــه بــا دســتور روشــن بــرای ایجــاد تغییــرات اســتخدام شــدهاند ،بیشــتر از
دیگــران عالقمنــد بــه کنــش ســریع بودهانــد کــه مثــا در عــرض یکســال اولیــن
معاملــه  M&Aرا انجــام دهنــد کــه البتــه خیلــی هــم متعجبکننــده نیســت .آنهایــی
کــه در معاملــه کــردن کارکشــتهتر بودنــد ،ســال اول بیشــتر شــروع بــه خریــد
ســرمایه کردهانــد تــا اینکــه بخواهنــد چیــزی بفروشــند .تحلیــل قیمــت ســهام
شــرکتها آشــکار میکنــد کــه مدیــران اجرایــی اســتخدام شــده توســط
شــرکتهایی کــه از نظــر اجرایــی ضعیــف بودنــد (کــه بــا توجــه بــه قیمــت ســهام
پایینترشــان نســبت بــه همتایانشــان میشــود آنهــا را شناســایی کــرد)
تمایلشان به فروش بیشتر از خرید بوده است.
اگــر مدیــران اجرایــی کــه دســت بــه فــروش داراییهــا زدنــد بــه دلیــل ســرازیر
شــدن پــول نقــد بــه کمپانــی در کوتــاه مــدت ســود نصیبشــان شــده ،اغلــب ایــن
یــک دســتکاری ســریع بــوده کــه بــه معنــای رشــد ثابــت در میــان مــدت یــا
طوالنــی مــدت نیســت .در زمــان طوالنیتــر ،موفقتریــن اســتراتژی خریــد در
سال اول است.
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بــه هــر حــال در شــرایطی کــه اســتراتژی بهینــه خریــد در ســال اول اســت،
مدیــران ارشــد اجرایــی بایــد مراقــب باشــند کــه بیــش از انــدازه خودشــان را
گســترش ندهنــد .ایــن تحقیــق همچنیــن کشــف کــرد کــه مدیــران اجرایــی کــه
بیــش از یــک شــرکت در مــدت زمــان  12مــاه اول خریدهانــد شــاهد کاهــش در
مشارکت در طوالنیمدت بودهاند.
همانطــور کــه در ایــن کتــاب نشــان داده میشــود مدیــران ارشــد اجرایــی بــا
اســتراتژیهای واضــح کــه ســریع عمــل میکننــد و بــه طــور قطعــی تصمیــم بــه
ادغــام میگیرنــد و بــا اســتفاده از بهتریــن دســتورالعمل تصمیمشــان را عملــی
میکننــد در جایــگاه بهتــری بــرای افزایــش ارزش کمپانیشــان هســتند .بعــد از
همــه اینهــا ،تجارتهــای جاهطلبانــه ،درســت مثــل نوجوانــان ،اغلــب میخواهنــد
و احتیاج دارند که در رابطه باشند.
پیش از خریدن فکر کنید :بایدها و نبایدها

ــ

بایــد ابتــدا همــه گزینههــای جایگزیــن  M&Aرا مــورد توجــه قــرار دهیــد.
گزینههــای متعــددی در دســترستان اســت کــه میتواننــد کمتــر از کنتــرل
مالکیت ریسک و خطر داشته باشند.
نبایــد پیــش از اینکــه از نظــر قانونــی و اخالقــی احســاس اطمینــان کنیــد وارد
مشــارکت انتفاعــی 43یــا اتحــاد شــوید .زمانــی کــه اهــداف خودتــان یــا
شریکتان مشخص نیست به هیچوجه این کار را انجام ندهید.
بایــد انحــال و فــروش را هــم بــه عنــوان یکــی از گزینههــا مدنظــر داشــته
باشــید ،چــون ممکــن اســت فــروش بخشــی کــه هســته اصلــی نیســت خیلــی
کارآمدتــر باشــد تــا اینکــه امکانــات اضافــی دیگــری بخریــد کــه باعــث بزرگتــر
شدن شرکت شود.
بایــد بــرای  M&Aآمــاده باشــید .بــه نــدرت پیــش میآیــد کــه در طــول زندگــی
صنفی مجرد بمانید.

ــ
ــ
ــ

43. JV
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شــما گزینههــای مختلــف را از نظــر گذراندهایــد و ایمــان پیــدا کردهایــد کــه
 M&Aپاســخی بــه نیازهــای اســتراتژیک کمپانــی شماســت .در چنیــن نقطـهای ،بایــد
بــه دو اصــل بنیادیــن بــرای موفقیــت قــرارداد  M&Aبرســید .یعنــی اول بهتریــن
اســتراتژی ممکــن بــرای معاملــه را بــه شــکل فرمــول درآوریــد و بعــد در مرحلــه
انتخــاب هــدف بهینــه همــه چیــز را ســر جــای خــودش قــرار دهیــد .اولیــن کار
پیشــروی بــرای موفقیــت در طوالنــی مــدت اســت و دومــی تعییــن میکنــد کــه
آیــا شــرکتها میتواننــد روز بــه روز اســتراتژی را اجرایــی کننــد ،مدتــی قبــل از
اینکــه بخواهنــد بــه جزییــات ارزیابــی بایســته برســند (فصــل ســوم را نــگاه کنیــد).
از میــان ســه اشــتباه بــزرگ معاملــه کــردن ایــن فصــل بــه برنامهریــزی اختصــاص
دارد.
در ایــن مرحلــه شــما تــاش میکنیــد پایههــای موفقیــت شــرکتتان در M&A
را محکــم کنیــد و برنامهریــزی و طراحــی خــوب همیشــه ســخت و تعیینکننــده
اســت .همانطــور کــه پــل والــش ،مدیرعامــل ســابق دیاگئــو 1کمپانــی جهانــی
نوشیدنی مستقر در انگلستان توصیه میکرد:
«اگــر اســتراتژی تجــاری منطقــی و بــه هــم پیوســته نداشــته باشــید،

خیلــی ســخت اســت کــه اســتراتژی  M&Aمنســجمی داشــته باشــید .اگــر

آن هــدف اســتراتژیک توســط اعضــای هیــات مدیــره و کارمنــدان بــه

دست آید ،بقیه کارهای  M&Aبه آسانی در ادامهاش اتفاق میافتد».

معمــوال از آنجــا کــه بدتریــن نمونههــا ایــن نــکات را بــه دراماتیکتریــن شــکل
ممکــن نشــان میدهنــد ،بســیاری از مــوارد مطالعاتــی در ایــن کتــاب درسهــای
هدفمنــدی هســتند کــه چطــور بــه  M&Aنزدیــک نشــوید .امــا ایــن تصویــر
منصفانــهای از دنیــای واقعــی بــه شــما ارائــه نمیدهــد M&A .پیشبرنــده مهــم
شــرکتها و رشــد اقتصــادی اســت .ایــن چیــزی اســت کــه اغلــب اوقــات شــرکتها
انجامــش میدهنــد تــا حــق و حقوقشــان را بــه دســت بیاورنــد .بــا ایــن حــال پیــدا
کــردن یــک تصویــر شــاد و کودکانــه از یــک قــرارداد موفــق  M&Aهنــوز کار
ســختتری از پیــدا کــردن یــک قصــه هشــداردهنده اســت .هــر موفقیتــی تنهــا
میتوانــد از دریچــه میــان مــدت انــدازه گرفتــه و ســنجیده شــود ،بعــد از اینکــه داد
1. DIAGEO
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و ســتد صــورت گرفــت و پیــش از آنکــه فاکتورهــای غیرقابــل پیشبینــی معیارهــای
کامــا متفاوتــی ایجــاد کننــد .فاکتورهــای غیرقابــل پیشبینــی چیزهایــی هســتند
کــه در زمــان بســتن قــرارداد انتظارشــان را نداریــم و نمیتوانیــم ارتباطــی میــان
آنهــا و معاملــه پیــدا کنیــم یــا بــه عبــارت دیگــر پیشبینیشــان کنیــم .چیزهایــی
مثل پیشرفتهای بنیادین جدید در تکنولوژی یا مسائل ژئوپولتیک جهانی.
وقتــی بــه دوره زمانــی کــه از ســال  2008آغــاز شــد نــگاه میکنیــم ،دیاگئــو
تنهــا کمپانــی اســت کــه کامــا درســت ایــن کار را انجــام داد .در مرحلــه
نظریهپــردازی اســتراتژی درســت را بــرای شــرکت تنظیــم کــرد و بعــد آن اســتراتژی
را بــه درســتی اجــرا کــرد .تمــام جزییــات را رعایــت کــرد .شــرکت بــه تمــام
بایدهایــی کــه بــرای معاملــه  M&Aدر ایــن فصــل از کتــاب توضیــح میدهیــم،
درســت عمــل کــرده اســت .در انجــام خــط مشــی  M&Aتعریــف شــده بــرای خــودش
قاطــع و در عیــن حــال منعطــف بــود .بعــد از آنکــه هدفهــا را مشــخص و تعریــف
کــرد ،بــرای ســالهای متوالــی تعقیبشــان کــرد و بعــد در جزییتریــن نــکات
آماده مذاکرات سخت شد.
استراتژی معامله

 M&Aدرواقــع ( DNAهســته ژنتیکــی) دیاگئــو بــود .در قلــب کمپانــی دو برنــد
نوشــیدنیاش قــرار داشــتند .دو شــرکت بــه هــم جــوش خــورده نوشــیدنی و غــذای
ثبــت شــده در فهرســت موسســات انگلســتان ،کــه در ســال  1997بــا هــم ادغــام
شــده بودنــد .اجــداد دیاگئــو ،آرتــور بــل و پســران (شــرکت نوشــیدنی بل) و شــرکت
بینالمللــی دیســتیلرز و وینتنــرز 2هنــوز هــم بــه عنــوان بخشهایــی از ایــن
صنعت سرشناس و معتبر هستند.
امــروز دربــاره دیاگئــو فکــر کنیــد و اهــل هــر کجــا دنیــا کــه باشــید از ترکیــه
تــا برزیــل اســم یکــی از محصــوالت نوشــیدنیاش بــه خاطرتــان خواهــد آمــد .همــه
برندهــای نوشــیدنی پیشــرو بــا دسترســی محلــی قــوی یــا جهانــی توســط دیاگئــو
زیر یک سقف جمع شدهاند و این پیوستگی نتیجه استراتژی  M&Aاست.
مدیرعامــل ســابق ایــن شــرکتهای بــه هــم جــوش خــورده ،پــل والــش کــه از
2. Distillers & Vintners
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ســال  2000تــا  2013ســکان هدایــت شــرکت در دســتش بــود ،نقــش کلیــدی در
طراحــی اســتراتژی داشــت کــه توســط تیمــی از مدیــران ارشــد توانایــش پشــتیبانی
میشــد .یکــی از اولیــن کارهــای او ایــن بــود کــه اســتراتژی ســازمان را مــورد
بررســی مجــدد قــرار دهــد و اســتراتژی جدیــدی تنظیــم کنــد کــه خــط مشــی
مالکیــت او را در قلــب شــرکت قــرار مــیداد .از ســال  2000شــرکت بــه وضــوح
جاهطلبیهایــش را مشــخص کــرد و بــه ســرعت نقشــه راه مســیرهای رســیدن بــه
 M&Aرا کشــید تــا بــه هــدف دســت پیــدا کنــد .در طــول زمــان مدیریــت والــش،
قیمــت ســهام دیاگئــو تقریبــا چهاربرابــر شــد و بخــش زیــادی از ایــن جهــش در
ســالهای بعــد هــم بــه عنــوان اســتراتژی شــرکت ثبــت و ضبــط شــد و در طــول
معامله اجرا میشد.
همانطــور کــه در فصــل اول توضیــح دادیــم ،مدیــران ارشــد اجرایــی جدیــد
غالبــا معامــات اصلــی را در ســال اول حضورشــان در شــرکت انجــام میدهنــد چــون
آنهــا بــا دســتور صریــح مبنــی بــر اعمــال تغییــر بــه ســازمان آمدهانــد .بــرای والــش،
فکــر کــردن بــه  M&Aحتــی زودتــر از اینهــا پیــش آمــد .ســال قبلتــرش از او
خواســته بودنــد کــه یــک شــغل ســطح بــاال را در نظــر بگیــرد و او جــواب داده بــود
کــه بــا خوشــحالی آن را قبــول میکنــد امــا بــاور دارد کــه شــرکت در حــال حاضــر
در جهــان بــه عنــوان یــک کســب و کار برنــده شــناخته نمیشــود .در ایــن موقعیــت
بحرانــی ،پیــش از آنکــه شــروع بــه برنامهریــزی بــرای مالکیــت کننــد ،اعضــای
هیــات مدیــره بایــد همــه گزینههــای اســتراتژی از انحــال تــا مشــارکت انتفاعــی 3را
مد نظر قرار میدادند .در مصاحبهای برای این کتاب ،والش گفته بود:
«وقتــی مــن کنتــرل امــور را در دیاگئــو بــه دســت گرفتــم مــدت زمــان

زیــادی از بــه وجــود آمــدن آن نمیگذشــت .مــا چهــار بخــش مجــزا

داشــتیم :فســتفود (کــه برگــر کینــگ خروجــیاش بــود) ،غذاهــای
آمــاده پیلزبــری ،4اســپرایت و یــک نوشــیدنی دیگــر .بــه نظــر شــخص
مــن هــر کــدام از آنهــا پایینتــر از مقیــاس واقعیشــان بودنــد .فکــر

میکــردم مــا کار خوبــی در زمینــه غــذا انجــام دادهایــم و مقیاسهــا و
3. JV
4. Pillsbury
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میــزان ســود بهبــود پیــدا کــرده اســت .امــا بــه هیــچ وجــه

نمیتوانســتم تصــور کنــم کــه بــه دســته اول باشــگاه بازیکنــان صنعــت
غذا صعود میکنیم».

اصــل مرکــزی بازبینــی اســتراتژیک از اســاس بــرای موقعیتیابــی دوبــاره دیاگئو
در زمــان مالکیــت بــر جهــان نوشــیدنیها بــود .کمپانــی موقعیتــش را بــه عنــوان
«خانــه برندهــا»ی مــدرن و ملغمـهای از همــه نوشــیدنیها میدیــد .تولیــد و پخــش
دیگــر بخشــی از هــدف مرکــزی نبودنــد .بازاریابــی ،ورود بــه مجــرای تنفســی ســبک
زندگــی روزانــه مشــتریها و توزیــع متقاطــع ســخت بــود .بــرای ایــن کار دیاگئــو
نیــاز داشــت فقــط روی نوشــیدنی تمرکــز کنــد .هــدف مشــخص برندهــای لوکــس
بود و بعدتر جلب نظر طبقه متوسط رو به رشد در جنوب همپشایر.
اســتراتژی مالکیــت بازارهــای نوظهــور دیاگئــو بیــن ســالهای  2008تــا 2013
بــه اوج خــودش رســید .در حالــی کــه کمپانــی ســرمایهاش را از نظــر جغرافیایــی بــه
ســمت جنــوب تغییــر مــکان مـیداد .امــا آنچــه اســاس شــرکت را بعدتــر بــه ســمت
مالکیــت متمرکــز ســوق داد کاری بــود کــه والــش در اوایــل دوره مدیریتــش انجــام
داد .ســال  2000کمپانــی بــه شــکل واضحــی نیــاز بــه فــروش داراییهایــش داشــت،
چــون بایــد نقدینگــیاش را افزایــش مــیداد و روی هســته اصلــی یعنــی ســرمایه
نوشــیدنیهایش متمرکــز میشــد .تــا آخــر ســال آنهــا بخــش غــذا را فروختــه
بودنــد ،پیلزبــری کــه شــامل غــات صبحانــه میشــد را بــه رقیبشــان جنــرال مایلــز
بــه مبلــغ  10.5میلیــارد دالر فروختنــد .دو ســال بعــد دیاگئــو ،برگرکینــگ را هــم بــه
 ،TGPیــک موسســه خصوصــی آمریکایــی بــه قیمــت  1.5میلیــارد دالر فروخــت .ایــن
معاملــه کــه انجــام آن دو ســال و نیــم طــول کشــید در زمانــی اتفــاق افتــاد کــه کار
برگرکینــگ و دورنمــا بــرای صنعــت فسـتفود وخیــم بــود و خیلــی از مــردم نســبت
بــه آن انتقــاد داشــتند و معتقــد بودنــد کــه کمپانــی قیمــت پایــه ارزان را پذیرفتــه
اســت .امــا دیاگئــو کــه حــاال از بخشهــای غذایــی ناخواســتهاش آزاد شــده بــود ،در
موقعیتــی بــود کــه میتوانســت مالکیتهــای ضــروری مرتبــط بــه هســته جدیــد
اصلیاش را انجام دهد .والش به این نکته اشاره میکند و میگوید:
«زمانهایــی در زندگــی هســتند کــه بیشــتر بــه نفعتــان اســت ســریع

عمل کنید تا خوب .ما خیلی خوششانس بودیم».

 64چرا شکست میخورید؟

وقتــی نوشــیدنیهای ســیگرام5و توســط ویونــدی یونیورســال در ســال 2001
بــرای حــراج گذاشــته شــدند ،فرصــت کمیابــی بــود بــرای اینکــه دیاگئــو بــه جمــع
ایــن صنعــت یکپارچــه ملحــق شــود .در شــرایطی کــه هیچکــدام از رقبــای دیاگئــو
بــرای ایــن حــراج آمــاده نبودنــد .بــه هــر حــال دیاگئــو بــرای چنیــن روزی خــودش
را آماده کرده بود.
6
شــراکت بــا پرنــود بــه دیاگئــو پــول کافــی داد تــا خیلــی ســریع معامله ســیگرام
را تمــام و کمــال انجــام دهــد .دو کمپانــی پیشــنهاد برنــده  8.15میلیــارد دالری را
روی میــز گذاشــتند و غنیمــت را بــا هــم تقســیم کردنــد .ایــن معامــات اولیــه کــه
اولــش کارنامــه کاری خــودش را بــا آنهــا بــه قمــار گذاشــت ،بــه او قدرتــی داد کــه
بعدتــر بــه دیاگئــو اجــازه مـیداد کســب و کار بازارهــای نوظهــور خــودش را بســازد.
حــوزهای کــه احســاس میشــد بــه انــدازه کافــی و درســت معرفــی نشــده و ایــن از
ارزش اوراق بهادار بقیه برندها پیدا بود .والش دراینباره میگوید:
«خریــد ســیگرام و فروختــن پیلزبــری معامالتــی بودنــد کــه نتیجهشــان

مــرگ و زندگــی بــود .مــا روی همــه چیــز بــه امیــد موفقیــت ایــن خرید

و فــروش ریســک کــرده بودیــم .موقعیــت مــن در معامــات بعــدی مثــل

ایــن دو معاملــه در خطــر نبــود .اگــر چــه برخــی از معامــات بعــدی
بزرگتر هم بودند».

اولیــن قــدم بــرای تنظیــم و فرمولســازی بــرای اســتراتژی بهینــه انتخــاب
درســت مدیرعامــل اســت .بــرای دیاگئــو در آن زمــان والــش شــخص مناســبی بــود.
مــرد کارکشــته دیاگئــو کارش را در گرانــد متروپولیتــن آغــاز کــرد و بــا تجــارت و
مــردم آشــنایی نزدیکــی داشــت .ایــن تجربیــات بــه او کمــک کــرد تــا تصمیمــات
خوبــی در اســتراتژی معاملــه بگیــرد و بــه او ایــن قــدرت را داد تــا هیــات مدیــره را
ترغیــب کنــد کــه برنامــه فــروش و انحــال بخشهــای او را تصویــب کننــد در
حالــی کــه فقــط چنــد ســال قبلتــر کمپانــی و خــود والــش بخشهــای مربــوط
به غذا را ایجاد کرده بودند.
بــرای اینکــه ببینیــد وقتــی یک مدیــر اجرایی بــرای معامــات تغییرشــکلدهنده
5. SEAGRAM
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در زمــان عــدم قطعیــت بــزرگ تــاش میکنــد چــه اتفاقــی میافتــد ،الزم نیســت
دورتــر از  RBSدنبــال نمونــه دیگــری بگردیــد .مدیرعامــل  ،RBSفــرد گودویــن ،اصرار
کــرد تــا مالکیــت  ABN AMAROرا بــه دســت آورد و بــه صــورت مشــترک بــا شــرکت
7
خدمــات مالــی فورتیس(FORTIS/متعلــق بــه بلژیــک و هلنــد) و بانــو اســتاندر
(شرکت اسپانیایی) آن را خرید.
«بزرگتریــن مالکیــت بــرون مــرزی کل جهــان در تاریــخ»« ،بزرگتریــن معاملــه
تاریــخ در بخــش بانکــی»« ،معامل ـهای کــه تقریبــا انگلســتان را ورشکســت کــرد»:
مالکیــت  RBSدر  ABN AMAROمعاملــهای بــود کــه بــه هیــچ وجــه عالــی
بنظرنمیرســید .طبــق تحلیلهــای کمیتــه انتخابــی خزان ـهداری دولــت انگلســتان
از خدمــات مرجــع مالــی ،8FSAمالکیــت  ABN AMAROاتهامــی جــدی هــم بــرای
مدیریــت ارشــد و هــم کل تیــم مدیریتــی راهبــردی کمپانــی اســت .درنهایــت هــم
گزارشی مبنی بر شکست  RBSمنتشر شد.
اعمــال کنتــرل گودویــن ،در ایــن مســیر منجــر بــه شکســت ســختی در یکــی از
صنایعــی شــد کــه بــه احتمــال زیــاد میتوانســت بــه بخــش بزرگتــری از مصالــح
ملــی آســیب بزنــد .آن هــم در زمانــی کــه سیســتم مالــی شــکننده بــود .دو تــا از
ســه مالــک مشــترک RBS ،و فورتیــس ،توســط دولتهایشــان مجبــور بــه پرداخــت
غرامــت شــدند بــه دلیــل آنچــه آگاهــی از معاملــه خصمانــه نامیــده شــد .در نتیجــه
حتــی اگــر فقــط همینهــا را هــم میــزان ســنجش قــرار دهیــم ایــن احتمــاال لقــب
بدترین مالکیت تاریخ را به خودش اختصاص میدهد.
بخشــی از  FSAکــه در حقیقــت ســازمان تنظیــم و نظــارت و تعدیــل انگلســتان
اســت از آن زمــان منحــل شــد چــون در هدایــت درســت  RBSشکســت خــورده بــود.
آنها درباره این اعمال کنترل گفتند:
«مالکیــت  ABN AMAROتوســط کنسرســیومی کــه  RBSرهبــریاش را
برعهــده داشــت میــزان آســیبپذیری  RBSرا بــه شــدت افزایــش داد.

تصمیــم بــه ســرمایهگذاری در مالکیتــی کــه از همــان ابتــدا بــا قــرض
همــراه بــود ،کــه اکثریتشــان هــم بازپرداخــت کوتاهمــدت داشــتند،
7. BANO STANDER
8. Financial Services Authority
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میــزان ســرمایه  RBSرا تقلیــل داد .در شــرایط بحرانــی ،نقــش ایــن
کمپانــی بــه عنــوان رهبــر کنسرســیوم روی اعتمــاد بــازار بــه  RBSتاثیــر

منفی گذاشت».

گودویــن و دو نفــر دیگــر از روســای پیشــین  ،RBSســر تــام مککیــاپ و ســر
جــورج ماتیوســان ،بــه صــورت مشــترک بــه عنــوان عامــان ایــن شکســت شــناخته
شــدند .امــا میــان آنهــا ایــن گودویــن بــود کــه از لبــاس شــوالیهاش بهخاطــر پــوچ
شــدن ایــن مالکیــت شکسـتخورده درآمــد و بهخاطــر آگاهــی از قــرارداد تبدیــل بــه
دشمن شماره یک مردم شد.
آیــا ایــن چیــزی بــود کــه بتــوان پیشبین ـیاش کــرد یــا فقــط مصــداق دیگــری
از این ضربالمثل است که :معما چو حل گشت آسان شود؟
تعــداد کمــی از متخصصــان صنعــت دربــاره شــیوه گودویــن در طــول ســالها
هشــدار دادنــد .یکــی از نمونههــا جیمــز ادن در ســال  2005بــود .تحلیلگــر رک
امــا ســطح بــاالی بانکــی در درســدنر کالیــن ورت واسرســتاین 9کــه در یــک
جلســه تحلیــل و بررســی کــه بــه دنبــال مالکیــت  RBSبــر چارتــر وان 10آمریــکا
برگــزار شــده بــود از ســر جــورج ســوال کــرد« :برخــی از ســرمایهگذاران مــا فکــر
میکننــد کــه ســر فــرد دچــار بیمــاری خــود بــزرگ پنــداری اســت و بــه انــدازه
بیشــتر از ارزش ســهامداران بهــا میدهــد ».دیلــی تلگــراف در گــزارشاش ایــن
پرســش ادن را آورد در حالــی کــه ســرمایهگذاران خشــمگین بخاطــر قیمــت
بیــش از انــدازهای کــه در معاملــه چارتــر وان پرداخــت شــده بــود ،شــورش و
اعتراض کرده بودند.
بــه طــرز طعنهآمیــزی ســقوط گودویــن از عــرش بــه فــرش تقریبــا بــه شــکل
قطعــی روی تصمیمــات اولیـهاش بنــا نهــاده شــده بــود .در چرخــه بانکــداری او را بــه
عنــوان یــک اســکاتلندی نوکیســه در شــهر میشــناختند .کارش را بــه عنــوان حســابدار
در تــاچ راس 11شــروع کــرد .پیــش از آنکــه مســئولیت معاونــت مدیــر اجرایــی
کالیدســیل 12را قبــول کنــد .کالیدســیل یــک بانــک کوچــک اســکاتلندی بــود کــه
9. Dresdner Kleinwort Wasserstein
10. CHARTER ONE
11. Touche Ross
12. Clydesdale
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بانــک ملــی اســترالیا 13صاحبــش بــود .وقتــی ســرجورج در ســال  1995خــودش را بــا
هــر ترفنــدی بــه پُســت معاونــت مدیــر اجرایــی  RBSنزدیــک کــرد ،در همــان زمــان
هــم بخاطــر روشاش در پــاک کــردن صــورت مســئله و کــم کــردن هزینههــا او را بــا
لقــب «خردکــن» میشــناختند .نقــش گودویــن در مالکیــت  RBSروی نتوســت14هنوز
هــم بــه عنــوان یکــی از بهتریــن معامــات صنعــت بانکــی انگلســتان موردتوجــه قــرار
میگیرد .اصال همین معامله بود که موقعیت و مقام او را ارتقا داد.
در ســپتامبر ســال  1999نتوســت شــروع بــه ارزیابــی ادغــام بــا شــرکت بیمــه
 Legal & Generalکــرد .امــا ســرمایهگذاران از ایــن معاملــه متنفــر بودنــد و مدیرعامــل
بانــک ،ســر درک وانلــز را مجبــور کردنــد ایــن معاملــه را بیهــدف رهــا کنــدRBS .
دوســتانه شــروع بــه رایزنــی بــا بانــک اســکاتلند کــرد ولــی ســر جــورج و گودویــن،
نقشههایی کشیده بودند تا یک پیشنهاد رقیب برای نتوست داشته باشند.
 FSAاز این دیدگاه آنها حمایت کرد و گفت:
«ســابقه مســیر موفــق  RBSدر مالکیــت و ادغــام ،بخصــوص در مــورد

نشــنال بانــک ستمینســتر احتمــاال بــه مدیریــت اجرایــی  RBSایــن
اطمینــان را داد کــه توانایــی ادغــام و پیوســتن بــه تجــارت  ABN AMAROرا

دارنــد .روشــن اســت کــه  RBSخطــرات ادغــام و و ریس ـکهای عملیاتــی

را که ناشی از مالکیت هستند ،دست کم گرفته بود».

یکــی از اصلیتریــن معمــاران معاملــه  ،ABN AMAROجانــی کامــرون ،رییــس پیشــین
بخــش ســرمایهگذاری جهانــی بانکــی  RBSبــود .او وقتــی بعدهــا بــا  FSAصحبــت کــرد
که البته بخشی از یک بازجویی بود این نیتها را چنین بازتاب داد:
«بعــد از اینکــه مــا نتوســت را خریدیــم ،شــگفتیهایی زیــادی داشــتیم
امــا تقریبــا همــه آنهــا خوشــایند بودنــد .و مــن فکــر میکنــم ایــن بــرای

مــا مثــل یــک الالیــی دوستداشــتنی بــود کــه مــا را بــه خــواب بــرد و
حس رضایت از خودمان را به ما تلقین کرد».

گودویــن نــه تنهــا مجبــور شــد کنتــرل کارهــا را تحویــل بدهــد کــه عــاوه
بــر آن  3میلیــارد پونــد (معــادل  6.2میلیــارد دالر) ناشــی از همافزایــی بعــد از
13. NAB
14. NatWest
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معاملــه را هــم پرداخــت کــرد .وقتــی ســر جــورج ســمتش از مدیرعاملــی بــه
مدیــر هیــات مدیــره ارتقــا پیــدا کــرد ،حرکتی کــه خــاف اســتانداردهای معمول
راهبردهــای شــرکتهای انگلســتان بــود ،ایــن تحتالحمایــه بودنــش باعــث
شد موقعیتش از قبل محکمتر هم بشود.
هیــچ شــکی نیســت کــه دســتورالعملهای راهبــردی شــرکت در  RBSمیتواننــد
بخشــی از گناهــان مربــوط بــه شکســت معاملــه  ABN AMAROرا گــردن بگیرند .داشــتن
هیــات مدیــره بیتعصــب کــه بشــود رویشــان حســاب کــرد بــا تجربیــات مناســب و
مرتبــط و تخصــص کــه بتواننــد مدیریــت را بــه چالــش بکشــند در بــه دســت آوردن
یــک معاملــه درســت ،ضــروری اســت .بــه ویــژه بــه مدیــران اجرایــی کمــک میکنــد
کــه بیــش از حــد احساســاتی بــه یــک معاملــه یــا هــدف مشــخص نچســبند و از نــگاه
کوتاهبینانه اجتناب کنند.
اینجــا درسهــای مفیــدی بــرای تجارتهایــی بــا اندازههــای کوچــک و
متوســط هــم وجــود دارد .بــرای کوچکترهــا ،معمــوال شــرکتهای غیــر دولتــی،
داشــتن اعضــای هیــات مدیــره باتجربــه در معاملــه بــه همــان انــدازه کــه بــرای
کمپانیهــای بزرگتــر مهــم اســت ،اهمیــت دارد .اگــر چــه ممکــن اســت دالیلشــان
بــرای ایــن امــر بــا هــم تفاوتهــای جزیــی داشــته باشــد .مدیــران ارشــد اجرایــی
در چنیــن تجارتهایــی غالبــا بیشــتر خودشــان را درگیــر عملیــات میکننــد و
درنتیجــه وقــت کمتــری دارنــد کــه بــا شــرکتهایی کــه بــه طــور بالقــوه میتواننــد
هدف باشند آشنا شوند و با آنها مالقات کنند.
داشــتن اعضــای هیــات مدیــره باتجربــه (و غالبــا رییــس هیــات مدیــره بــا ایــن
ویژگیهــا) بــرای مذاکــرات دشــوار بــا همتایــان ،چــه شــرکتهای هــدف باشــند
یــا ســرمایهگذاران بالقــوه ،میتوانــد در حفــظ روابــط ســالم میــان شــرکتها
کمــک کنــد .اگــر چــه کمپانیهای رشــدیافته بیشــتر اوقــات دنبــال هیــات مدیرهای
بــا چنیــن تجربههایــی میگردنــد کــه اغلــب کار عملیاتــی انجــام ندهنــد یــا
اعضــای هیــات مدیــره مســتقل باشــند یــا در مــورد کســبوکارهای خانوادگــی
اعضای هیات مدیره سمت مشاور داشته باشند.
انتخاب هدف
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در انتخــاب اهــداف ،شــرکتها اســتراتژیهای منطقیشــان را کــه خــوب بــه
آنهــا فکــر کردهانــد بایــد بــه مرحلــه عمــل دربیاورنــد .ایــن کار نبایــد درســت
پیــش از انجــام معاملــه اتفــاق بیفتــد ،بلکــه هــر روز و بــرای ســالها بایــد رویــش
کار شود .در این حوزه بود که دیاگئو بر سایر رقباش برتری پیدا کرد.
دیاگئــو اولیــن موفقیتهایــش را در  M&Aپایــه بقیــه کارهایــش قــرار داد.
معاملــه شــرکت بــا ســیگرام کــه باعــث دگردیســی دیاگئــو شــد کمــک کــرد تــا
موقعیتــش را بخصــوص در آمریــکا تثبیــت کنــد .امــا تــا ســال  2009روشــن شــده
بــود کــه دیاگئــو بیــش از حــد بــه درآمــد بازارهــای گســترش یافتــه بخصــوص در
اروپــا متکــی اســت .حــدود دو ســوم درآمــد شــرکت از آمریــکای شــمالی و اروپــای
غربــی میآمــد آن هــم درســت در زمانــی کــه بخاطــر بحــران اعتبــار رشــد
اقتصادی در هر دو منطقه به رکود رسیده بود.
در همــان زمــان بازارهــای نوظهــور جهــش اقتصــادی زیــادی پیــدا کردنــد.
جیــم اونیــل ،رییــس اکونومیســت در گلدمــن ســاچز15مخفف نــام بریــک را اختراع
کــرد ،16و در همــان زمــان دیاگئــو بــرای رشــد اقتصــادی شــروع بــه تمرکــز روی
بازارهایــی فراتــر از بازارهــای ثابتشــان کــرد و پــروژه اســتراتژیکی را کلیــد زد تــا
به شرکت کمک کند بهترین مناطق را برای سرمایهگذاری تازه پیدا کند.
تصمیــم گرفتــه شــد طبقــه متوســط نوظهــور در آمریــکای التیــن ،آســیا،
آفریقــا ،روســیه و اروپــای شــرقی بــه عنــوان هــدف در نظــر گرفتــه شــوند .ایــن
مشــتریان بــه عنــوان آدمهایــی شناســایی شــدند کــه اغلــب اعضــای یــک خانــوار
بــا درآمــد ســالیانه بیــن 5هــزار دالر تــا 35هــزار دالر بودنــد .ایــن گروههــای
درآمــدی زمانــی وارد بــازی میشــدند کــه میتوانســتند از عهــده فکــر کــردن بــه
تامیــن چیزهایــی فراتــر از نیازهــای اولیهشــان بربیاینــد .و شــیوه زندگیشــان را
کمــی تغییــر بدهنــد و تبدیــل بــه آدمهــای مشــتاقتر و خوشگذرانتــری
شوند.
والش در توضیح اینکه آن زمان چطور فکر میکرد ،میگوید:
«مــا پیــش از آن هــم نگاهــی بــه بازارهــای نوظهــور داشــتیم امــا وقتــی

 .16برزیل ،روسیه ،هند و چین

15. Goldman SACHS

 70چرا شکست میخورید؟

ســال  2009-2008فــرا رســید روشــن بــود کــه دنیــا قــرار اســت تغییــر

کنــد .ایــن اعتقــاد مــن بــود و اعضای هیــات مدیــره هــم از آن پشــتیبانی

کردنــد کــه اروپــا بــرای مدتــی بــدون زرق و بــرق و خامــوش خواهــد

شــد .روش جبــران و متعــادل کــردن ایــن بــود کــه قــدرت اقتصــادی در

ایــن بازارهــای جدیــد را مهــار و مطیــع خودمــان کنیــم .امــروز کــه اینجــا

ایســتادهام میتوانیــم شــاهد شــکوفایی برخــی از بذرهایــی باشــیم که آن

زمــان کاشــتیم .هنــوز اعتقــاد دارم یکــی از معــدود چیزهایــی کــه شــما

نبایــد در تئــوری اقتصــاد ســر آن شــرط ببندیــد ،نظــام متکــی بــر آمــار

مــردم اســت .وقتــی شــما آنهــا را بــا حتــی کمتریــن رشــد فاصله ســرانه
ترکیب میکنید ،به داستان خیلی هیجانانگیزی میرسید».

جدول  :2.1مراحل معامله دیاگئو
مرحله

توضیح

)1ایدههای
گسترش منابع

استراتژی کمیته اجرایی ،استراتژیهای بازارهای محلی ،استراتژیهای
طبقهبندی جهانی ،بررسیها تیم  M&Aو مشاوران .هم اینها با هدف
نشان دادن یک فرصت متقاعدکننده.

)2آمادهباش
صدور پروژه

مستندسازی منطق استراتژیک ،بازگشتهای مالی مقدماتی ،نگاهاجمالی به شاخصهای کلیدی اجرایی سرمایه ،ارزیابی اولیه مسائل
معامله ،و ( RASCIگروههای مسئول ،جوابگو ،پشتیبان ،مشاور و آگاه/
,responsible
)accountable, supporting, consulting and informed
درخواست اعتبار از مدیر ارشد اجرایی/مدیر مالی برای شروع مرحلهمذاکره

)3معامله کردن

ارزشیابی پروژهمذاکره پروژهانجام ارزیابی بایسته روی هدف-برنامهریزی برای ائتالف پروژه

)4تاییدهای پروژه

درخواست تایید نهایی از مدیر ارشد اجرایی
مدیر مالی یا اعضای هیات مدیره

)5بررسیهای
تکمیلکننده بعد از
معامله

اولین بررسی یکسال بعد از این انجام میشود که معامله کامل شده است
در حالی که دومین بررسی سه یا چهار سال بعد از انجام معامله صورت
میگیرد.
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ســال  ،2009دیاگئــو ،برنامهریــزی کــرد کــه برحســب درآمــدی کــه از گســترش
کمپانــی و بازارهــای نوظهــور تولیــد میشــدبه دو انشــعاب  50/50برســد و از آن
زمــان بیشــتر تمرکــزش را روی مالکیتهــا در بازارهــای نوظهــور گذاشــت.
شــرکتهای هــدف درســت ،امــکان دسترســی بــه مشــتریان هــدف را تامیــن
میکننــد و بــه ســاختن شــبکه توزیــع دیاگئــو در مناطقــی از جهــان کمــک کردنــد
کــه اساســا و بــه طــور طبیعــی انجامــش بــه ســرعت امکانپذیــر نبــود .آنهــا میــزان
مشــارکت و اتحــاد کلــی شــرکت را بــاال بردنــد .شــاید بهتریــن نکتــه اهــداف بالقــوه
متنــوع در بیشــتر بازارهــا بــود ،همــه مالکیتهــای ســوار شــده روی شــرکتهایی
بــا انــدازه متوســط ،کــه همــه اینهــا انتخــاب هــدف را آســانتر میکــرد .اگــر
دیاگئــو مالکیــت درســت را انتخــاب میکــرد و بــه یــاد مـیآورد کــه نبایــد فقــط در
یک مورد متمرکز شود ،نیازی نبود بیش از اندازه هزینه کند.
ســال  2009والــش کــه ســالهای گذشــته بــه ســختی و بــا زحمــت درگیــر
معامــات  M&Aبــود بــرای دور بعــدی مالکیتهــا جایگــذاری انجــام داد و موقعیــت
بــه صرفــه و ســودمند را انتخــاب کــرد .بــا اعتمــاد بــه اعضــای هیــات مدیــره،
ســرمایهگذاران ،کارمنــدان و مشــاوران ایــن جایگــذاری جدیــد صــورت گرفــت.
کمپانــی همچنیــن سیســتم فراگیــر و جامــع خــودش را طراحــی کــرد تــا پــروژه
معامله را اجرایی کند( .به جدول  2.1نگاه کنید).
دیاگئو به احترام کارخانه برزیلی  Ypiócaکاله از سر برمیدارد

روز دوازدهــم مــاه مــی ســال  2012دیاگئــو یــک کنفرانــس مطبوعاتــی ترتیــب
داد کــه در آن اعــام کــرد معاملـهای بــا شــرکت صنعتی-کشــاورزی برزیلــی Ypióca
انجــام داده و مالکیــت بخــش برنــد نوشــیدنیهای آن را کــه پیشــتاز اســت برعهــده
گرفتــه اســت .دیاگئــو بــرای خریــد ایــن بخــش  300میلیــون پونــد ( 438میلیــون
دالر) پرداخــت کــرده بــود .در رســاله راهنمــای مالکیــت دیاگئــو از زمــان بازارهــای
نوظهــور ایــن مــورد یــک مثــال اساســی اســت بــرای اینکــه سرســختی دیاگئــو را در
مــورد  M&Aنشــان دهــد و بــه همــان انــدازه هــم درس مفیــدی بــرای کمپانیهایــی
بــا انــدازه متوســط اســت کــه نشــان میدهــد چطــور میتواننــد خودشــان را یــا
حداقل بخشهایی از خودشان را به شرکتهای بزرگتر «بفروشند».
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در دهــهای کــه در حقیقــت مقدمــهای بــرای رســیدن بــه ســال  2008بــود
اقتصــاد برزیــل تغییــر شــکل داده بــود و حــاال دیگــر جــزو ده اقتصــاد بــزرگ دنیــا
محســوب میشــد .بــا جمعیتــی جــوان50 ،درصــد برزیلیهــا در آن زمــان زیــر 29
ســال بودنــد ،آمــار مربــوط بــه نفــوس کشــور وعــده یــک جهــش اقتصــادی را
مـیداد کــه دقیقــا میتوانســت طبقــه متوســط پرشــوری را ایجــاد کنــد کــه بخشــی
از درآمدشــان را صــرف چیزهــای غیرضــروری هــم میکردنــد یعنــی دقیقــا همــان
چیزی که دیاگئو دنبالش بود.
تخمیــن زده میشــد کــه 57درصــد برزیلیهــا ،یــا چیــزی حــدود 113میلیــون
برزیلــی ،تــا ســال  2014بــه طبقــه متوســط بپیوندنــد .ســالی کــه برزیــل میزبــان
جامجهانــی بــود .و تــا ســال  2016کــه برزیــل میزبانــی بازیهــای المپیــک را
برعهــده داشــت تعــداد افــراد طبقــه متوســط بیشــتر هــم بشــود .بــا ایــن دو اتفــاق
ورزشــی طبعــا انتظــار میرفــت کــه مصــرف نوشــیدنی کشــور بــه طــرز قابــل
توجهی افزایش پیدا کند.
دیاگئــو روی یــک نوشــیدنی آمریــکای التیــن تمرکــز کــرد کــه در ترکیبــات
موردعالقــه برزیلیهــا زیــاد اســتفاده میشــد و بهتریــن ســرمایهگذاری بــرای
آینــده بــود .کاچاچــا ،نوشــیدنی ملــی برزیــل ،از جوشــاندن نیشــکر بــه دســت
میآمــد و بــرای  500ســال بــود کــه بــر بــازار محلــی حکمرانــی میکــرد .مصــرف
آن بــه طــور اختصاصــی داخلــی بــود ،امــا فــروش بخــش اصلــی رشــد پیــدا کــرد و
دیاگئــو معتقــد بــود کــه ایــن محصــول میتوانــد بــه صــورت گســترده بــه بقیــه
برندهــای جهانــی شناســانده شــود .همانطــور کــه بــرای بقیــه نوشــیدنیهای
محلی کشورهای دیگر مثل ترکیه و گواتماال این اتفاق افتاده بود.
برزیــل چیــزی حــدود 4هــزار برنــد متفــاوت بــرای کاچاچــا دارد و برنــدی کــه
دیاگئــو از میــان همــه آنهــا ترجیحــش داد و انتخابــش کــرد  Ypiócaبــا باالتریــن
میــزان کیفیــت بــود .هــدف برنــد جذابــی بــود کــه بــه وضــوح متقاضیــان زیــادی در
شــبکه پخــش و توزیــع در منطقــه شــمال شــرقی برزیــل داشــت و دیاگئــو
میتوانســت عــاوه بــر محصــوالت همیشــگیاش از آن بــه عنــوان محرکــی بــرای
نفــوذ در فــروش بقیــه برندهــای هــدف طبقــه متوســط بازارهــای نوظهــور اســتفاده
کند.
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وقتــی دیاگئــو بــرای اولینبــار بــه صاحبــان شــرکت نزدیــک شــد تــا دربــاره
معاملــه تحقیــق کنــد ،تحلیــل ،ارزشــیابی و ارزیابــی بایســته ،مــدت زمــان بیشــتری
طــول کشــید و پیچیدهتــر از آن شــد کــه در ابتــدا انتظــار میرفــت ،چــون
داراییهــای بایــد از شــرکتهای تابعــه  Ypiócaاســتخراج میشــد .بــا ایــن حــال
دیاگئــو در شــرایطی کــه معاملــه پیــش نمیرفــت همچنــان گزینههایــش را بــاز
نگهداشت.
 :ABN AMAOسخت است که داخلش را ببینید

بــرای انجــام همــه ایــن کارهــا یــک راه غلــط هــم وجــود دارد .در پیشــنهاد
بــه  ABN AMAROکمپانــی پیشــنهاددهنده تمــام فکــر و ذکــرش را روی یــک هــدف
و تنهــا همــان هــدف متمرکــز کــرده بــود .آنهــا تصمیــم بــرای بــه دســت گرفتــن
کنتــرل شــرکت هــدف را ظاهــرا از روی احساســات و غــرور گرفتــه بودنــد و خیلــی
دیر در بازار فروش سر و کلهشان پیدا شد .ترکیب خوبی نبود.
در ژانویــه ســال  2007در حالــی کــه مشــاور بانکــی ســرمایهگذاری  ،RBSمریــل
لینــچ در یــک برنامــه بــه صــورت خالصــه مقدمــات بــرای رهــا کــردن پیشــنهاد
خریــد  ABN AMAROرا ارائــه کــرد ،قــدرت گودویــن قابــل چالــش نبــود( .صفحــات
قبل را بخوانید).
تحلیلگــران بــرای مــدت طوالنــی مشــکوک بودنــد کــه بخــش بانکــی ABN
 AMAROهــدف بعــدی بــرای بــه دســت گرفتــن مالکیــت باشــد .ایــن شــک وقتــی
صندوقهــای ســرمایه مســتقر در لنــدن شــامل توسکافاند17شــروع بــه گرفتــن
ســهام در بانــک کردنــد تاییــد شــد .توســکافاند در آن زمــان توســط رییــس هیــات
مدیــره پیشــین  RBSکــه حــاال بازنشســته شــده بــود ،ســر جــورج ماتیوســان ،اداره
میشــد .بدبختانــه بــرای گودویــن و مجهوالتــی کــه برایــش وجــود داشــتABN ،
 AMAROتــازه چنــد روز قبلتــر بــا رقیــب  ،RBSجــان وارلــی ،رییــس اجرایــی
بانکهــای بارکلــی مالقــات کــرده بــود تــا دربــاره مالکیــت مبتنــی بــر رضایــت
طرفیــن گفتوگــو کننــد .دیــر رفتــن بــه مهمانــی پیشــنهاد مالکیــت غالبــا اشــتباه
مهلکــی اســت و در ایــن مــورد مدیــر اجرایــی  ،ABN AMAROریکمــن گرونینــگ بــه
RBS

17. TUSCAFUND
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گودویــن گفــت کــه بانکــش بــرای فــروش نیســت در صورتــی کــه در مــورد شــرایط
با وارلی صبحت کرده بود.
روز هجدهــم مــاه مــارس بارکلیــز بــه وارلــی چــراغ ســبز نشــان داد تــا دنبالــه
ماجــرای خریــد مالکیــت را بگیــرد و بعــد از آن این داســتان خیلــی زود در مطبوعات
انگلستان مثل بمب منفجر شد.
 RBSمیدانســت کــه پیشــنهاد آشــکار بــرای  ABN AMAROدر زمیــن
اتحادیههــای بــزرگ صنایــع (آنتیتراس ـتها) مســدود میشــود .در نتیجــه شــروع
بــه تشــکیل یــک گــروه بــرای حملــه کــرد کــه در نهایــت شــامل فورتیــس و
ســانتاندر میشــد .ســانتاندر بــرای مدتهــای طوالنــی ســرمایهگذار  RBSبــود کــه
حتــی یــک صندلــی هــم در میــان هیــات مدیــره  RBSداشــت .علیرغــم ایــن واقعیت
کــه آنهــا هیچگونــه دسترســی بــه اطالعــات محرمانــه  ABN AMAROنداشــتند ،کــه
بخصــوص در معامــات بخــش مالــی اهمیــت داشــت امــا بــرای ارزیابــی بایســته
مناســب و قیمتگــذاری در هــر معامل ـهای نیــاز بــه ایــن اطالعــات تعیینکننــده و
ضــروری اســت ،و بــا اینکــه بارکلــی بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا خیلــی خــوب مرحلــه
ارزیابــی بایســته را پشــت ســر گذاشــته بودنــد چنین دسترســی داشــت ،کنسرســیوم
(ائتــاف  RBSبــا فورتیــس و اســتاندر) یــک پیشــنهاد خصمانــه در تاریــخ  15آوریــل
با قیمت باالتر از رقیبشان ارائه دادند.
تصمیمگیــری بــرای ایــن اقــدام بــدون ارزیابــی بایســته در نهایــت بــرای RBS
هزینــه پرداخــت قــروض  ABN AMAROرا بــه دنبــال داشــت چــون بخــش بانکــی
ســرمایه  ABN AMAROشــامل پیچیدهتریــن قــروض بــرای وامهــای بیپشــتوانه
در سرتاســر جهــان بــود .دربــاره ارزیابــی بایســته در فصــل ســوم بحــث میکنیــم،
امــا اینجــا ایــن ماجــرا اشــاره بــه مشــکل اساسـیتری دارد :غــرور مدیــران ارشــد
اجرایــی .تصمیــم  RBSباعــث شــگفتی بــازار شــد .مســئله ارزیابــی بایســته ،یــا
بهتــر اســت بگوییــم فقــدان ارزیابــی بایســته ،بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن
مشــکالت ایــن معاملــه ،بــا نگاهــی بــه گذشــته توســط  FSAاز میــان همــه
مشکالت دیگر انتخاب شد:
در پیشــرفت روی آن مبنــا و قیمــت واحــد ،بهنظــر میرســد اعضــای هیــات
مدیــره  RBSبــه قــدر کفایــت نســبت بــه همــه مــوارد اســتثنایی و اهمیــت منحصــر
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بــه فــرد خریــدار و اعتبــار حــزب مخالــف در بانــک حســاس و هوشــیار نبودنــد.
نتیج ـهاش ایــن شــد کــه در بررســی تیــم  FSAتصمیمگیــری هیــات مدیــره در آن
زمان دارای کمبودهای فراوان و ناقص ارزیابی شد.
یکــی از مهمتریــن عناصــر ایــن معاملــه بــرای  RBSبــازوی آمریکایــی ABN
 ،AMAROبانــک الســال بــود کــه از گــروه مالــی ســیتیزنز  18کــه متعلــق بــه خــود
 RBSبــود ،در کســب و کار بهتــر عمــل میکــرد RBS( .ســال  1988مالکیــت آن را
خریــده بــود ).بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع ABN AMARO ،یــک مکانیــزم دفاعــی
فــروش بــرای محصــور کــردن اموالــش اتخــاذ کــرد :چیــزی را فروخــت کــه
پیشــنهاددهنده بیمیــل و بیرغبــت بیشــتر از هــر چیــزی میخواســتABN .
توافــق کــرد کــه بانــک الســال آمریــکا را بفروشــد کــه در نتیجــه آن اگــر  RBSموفــق
میشد  ABN AMAROرا بخرد دیگر امکان ادغام السال را با سیتزنز نداشت.
بــا ایــن وجــود  RBSبــه متقاعــد کــردن  ABN AMAROادامــه داد .اســتراتژیاش را
روی قــدرت اشــتراک مســاعی میــان عملیــات ســرمایه بانکــی  ABN AMAROو بــازار
تجاری  RBSو همسانی بانکداری جهانی از نو بررسی و توجیه کرد.
بهــار کــه رفــت و تابســتان رســید RBS ،ممکــن بــود بخواهــد ،یــا نخواهــد ،کــه
تــاش کنــد از ادعــای کنتــرل خــودش را کنــار بکشــد امــا پیشــنهاد خرید ســرجای
خــودش بــود .مفســران مطبوعــات انگلســتان فکــر میکردنــد کــه  RBSو گودویــن
دیگــر از کنتــرل خــارج شــدهاند .در جــوالی ســال  2007جیمــز هاردینــگ کــه آن
زمان سردبیر تایمز بود ،نوشت:
«بــرای  RBSوظیفـهاش در حــال حاضــر ایــن اســت کــه ســهامدارانش را متقاعــد
کنــد کــه بــا وجــود از دســت دادن الســال پیشــنهاد خریــد هنــوز هــم ارزش ادامــه
بــازی را دارد و اگــر ســخت اســت کــه ببینیــد چــرا رییــس بارکلــی ،والــری اعتبارش
را روی  ABNگــرو گذاشــت ،حــاال حتــی ســختتر اســت کــه متوجــه بشــویم ایــن
معاملــه بــرای ســر فــرد چــه ســودی داشــته بــه جــز اینکــه میخواســته برنــده
باشد.
بارکلــی احتمــاال بهخاطــر آن چیــزی کــه داخــل  ABN AMAROدیــده بــود
پیشــنهاد اولیـهاش را افزایــش نــداد .در ســپتامبر ســال  2007پیشــنهاد  RBSبــرای
18. Citizens Financial Group
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 ABN AMAROمختومــه شــد و  RBSباالخــره توانســت داخــل آنچــه را کــه خریــده
بــود ،ببینــد .در حالــی کــه بحرانهــای مالــی ادامــه پیــدا کردنــد ،معلــوم شــد کــه
 RBSبانکی خریده که تا خرخره زیر بدهی و قرض است.
قبــل از اینکــه معاملــه مختومــه شــود دولتهــای هلنــد و بلژیــک مجبــور
شــدند بخشــی از فورتیــس ،شــریک  RBSرا ملــی کننــد RBS .کــه ســرمایه اندکــی
داشــت و در مــدت شکســت بازارهــای اعتبــاری عمدهفــروش هزینههــای زیــادی
کرده بود ،در مسیری قرار گرفت که سرنوشتی مشابه فورتیس پیدا کرد».
اینکــه چطــور بعــد از معامالتــی کــه اشــتباه انجــام میشــوند بتوانیــم شــرکت
را احیــاء کنیــم در ادامــه کتــاب مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در ایــن مــورد تقریبــا
فقــط یــک راه قطعــی میشــد بــرای احیــای  RBSپیــدا کــرد :اینکــه بــی خیــال
ماجــرا شــود .بارکلــی در پیشــنهاد خصمانــه شــرکت نکــرد و انصــراف داد و همین به
بانــک کمــک کــرد کــه از زیــر بــار ملــی شــدن اجبــاری در بــرود؛ درســت وقتــی کــه
بزرگترین رقیبش با اجبار به فرود اضطراری و ملی شدن تن داد.
تحمل کلمه رمز است :دیاگئو به افتخاربرند ترک 19کاله از سر برمیدارد

اگــر شــما واقعــا یــک چیــز بــاارزش ،یــک دارایــی را میخواهیــد ،جاهطلبــی
شــرکتتان نبایــد شــما را در شــرایط نامســاعد قــرار دهــد .یکــی از اولیــن بازارهــای
نوظهــوری کــه دیاگئــو مالکیتــش را بــه دســت آورد ،مــی ایچکــی ، 20شــرکت
نوشــیدنی ترکیــه بــود .ایــن خریــد نشــان میدهــد کــه اگــر شــما واقعــا چیــزی را
بخواهیــد ،بایــد خودتــان را بــرای یــک بــازی طوالنــی و خونســرد و غیرمتعصبانــه
آماده کنید.
بــه عنــوان بخشــی از مســیر حرکــت پیشرونــده بــه ســمت بازارهــای نوظهــور،
دیاگئــو ترکیــه را بــه عنــوان یکــی از کشــورهای هــدف شناســایی کــرد .ایــن کشــور ،از
خیلــی جهــات از برزیــل هــم جذابتــر بــود .بــرای اینکــه آن در همــان زمــان رشــد
طبقــه متوســط در ترکیــه بــه ســرعت داشــت صــورت میگرفــت و پیشبینــی میشــد
کــه مخــارج مصرفکنندههــا تــا  2010هــر ســال تــا 6درصــد افزایــش پیــدا کنــد.
.19
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یعنی دو برابر نرخ ( GDPسرانه تولید ناخالص ملی).
وقتــی دولــت ترکیــه در ســال  2004بــه عنــوان بخشــی از فــروش  ،TEKELشــرکت
نوشــیدنی و تنباکــو ،مــی ایچکــی را هــم خصوصیســازی کــرد ،دیاگئــو ایــن را بــه
عنــوان فرصتــی بــرای یــک ســرمایهگذاری احتمالــی در نظــر گرفــت .مــی ایکچــی کــه
نیازمنــد مدیریــت مدرنتــری بــود ،بــه تدریــج بــه  ،TPGیــک شــرکت ســهامی خــاص
آمریکایی ،فروخته شد اما دیاگئو هدفش را فراموش نکرد.
وقتــی در ســال ( TPG ،2010کــه برگــر کینــگ را  8ســال قبلتــر از والــش خریــده
بــود) تصمیــم گرفــت از ایــن کســب و کار خــارج شــود ،عالقــه دیاگئــو بــه مــی ایکچــی
را بــه یــاد آورد .تــا آن زمــان  ،TPGشــرکت مــی ایکچــی را تغییــر شــکل داده بــود و یــک
سیســتم پخــش در کالس جهانــی برایــش ایجــاد کــرده بــود کــه دیاگئــو میتوانســت از
آن بــرای برندهــای بینالملل ـیاش اســتفاده کنــد .بــه هــر حــال علیرغــم اینکــه مــی
ایکچــی در ســطوح مقدماتــی از عرضــه اولیــه عمومــی )IPO( 21قــرار داشــت TPG ،قیمــت
کامــل بــازار را میخواســت .در همــان زمــان ،معاملــه یکــی از بزرگتریــن قراردادهایــی
ل ســالها در کشــورهای نوظهــور اجرایــی کــرده بــود .و بــرای
بــود کــه دیاگئــو در طــو 
اینکــه اســتراتژیاش موفــق شــود بــه ســرمایه کامــا قابــل اتکایــی نیــاز داشــت .و
معنایش این بود که اینبار قیمت از همیشه انعطافپذیرتر است.
دیاگئــو بــا بــاز نگهداشــتن ذهنــش ،انــدازه بالقــوه بــازار نوشــیدنی محلــی را در نظــر
گرفــت کــه شــامل موقعیتهــای سیاســی و اقتصــادی محلــی میشــد کــه بــرای
شــرکتی کــه میخواهــد یــک کارخانــه و پخشکننــده نوشــیدنی را بخــرد ،دانســتن
ایــن نــکات ضــروری و تعیینکننــده اســت؛ آن هــم در کشــوری کــه اکثریــت جمعیتــش
را مســلمانان تشــکیل میدهنــد .دیاگئــو توانســت ســر قیمــت بــا  TPGمذاکــره کنــد و
ی ایکچــی را بــرای اســتراتژی بازارهــای نوظهــورش میدانســت،
چانــه بزنــد امــا ارزش مـ 
آنهــا خیلــی متعــادل مذاکــره را پیــش بردنــد و اطمینــان حاصــل کردنــد کــه قیمــت
پیشنهادیشــان خیلــی زیــر قیمتــی نباشــد کــه  TPGانتظــار داشــت بــه عنــوان ارزش
 IPOدر نظر گرفته شود.
کمکــم ،در فوریــه ســال  2011متــن قــرارداد اعــام شــد .هزین ـهای کــه دیاگئــو
بــرای ایــن معاملــه کــرد معــادل  2.1میلیــارد دالر بــود 9.9 .برابــر ارزش خالــص مــی
21. initial public offering
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ایکچــی در ســال  2010و قیمــت کامــل آن امــا در ســطحی کــه دیاگئــو هنــوز هــم
خریدار مشتاقش باقی بماند.
آیا دوران شکوفایی دیاگئو سرآمده است؟

بــرای اهــداف اســتراتژی  M&Aموفقیــت دیاگئــو در داخــل یــک بــازه زمانی مشــخص
مــورد بحــث قــرار میگیــرد کــه در ایــن مــورد ایــن بــازه بیــن ســالهای  2000تــا
 2013اســت .اگرچــه دیاگئــو تــا ســال  2014تقریبــا بــه هدفــش از دریافتــی 50درصدی
از درآمدهــای جهانــی آن در بازارهــای نوظهــور رســیده بــود ،رشــد بهــره خــارج از اروپــا
و آمریــکا شــروع بــه نوســان کــرد .برخــی از دالیــل ایــن نوســان مثــل تضعیــف ارز در
آفریقــای جنوبــی ،ترکیــه و ونزوئــا ،و ســختگیری در مــورد ضــد افراطیگــری در
مصــرف در چیــن کــه میــزان درخواســتها را در ایــن کشــور کاهــش داد ،خــارج از
کنترل دیاگئو بود.
ایــن البتــه موفقیــت شــرکت را خنثــی نمیکنــد .والــش کــه بعــد از تــرک دیاگئــو
رییــس هیــات مدیــره در بخــش برنامهریــزی و غیراجرایــی  ،COMPASSگــروه غذایــی
چندملیتی شده بود در سال  2015گفت:
«دیاگئــو در مرحل ـهای اســت کــه نــه تنهــا عــدم قطعیــت اقتصــادی کــه

عــدم قطعیــت سیاســی و امنیتــی هــم جهــان را فــرا گرفتــه اســت .درنتیجه

مــا بــه صــورت اجتنابناپذیــری بایــد نوســانات را ببینیــم ،امــا هنــوز هــم

شــما نمیتوانیــد بــر خــاف آن مردمشناســیها و آمــار مربــوط بــه
نفوس شرط ببندید».

ت روی بازارهــای نوظهــور بــه دیاگئــو
روشــن اســت کــه روی هــم رفتــه مالکیــ 
کمــک کــرد از یــک کمپانــی محــدود بــه آتالنتیــک شــمالی بــه یــک شــرکت پیشــروی
جهانــی تغییــر شــکل بدهــد .احتمــاال مهمتریــن نکتــهاش اینجاســت کــه شــرکت
تصمیــم گرفــت بــر اســاس اطالعاتــی کــه در آن زمــان داشــت بهتریــن کار را انجــام
بدهد و آن تصمیم را با سختگیری غیرمعمولی اجرایی کرد.
دربــاره ایــن موضــوع ،در نظــر گرفتــن تفاوتهــای میــان بــازار نوظهــور و بازارهــای
پیشــرفتهتر مفیــد اســت .آلــن تیلــور ،شــریک  M&Aدر موسســه حقوقــی جهانــی
یگوید:
 White & Caseدر اینباره م 
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«در بازارهــای نوظهــور ،معمــوال معامــات بــا احتمــال بیشــتری در پرداخــت

بــه فروشــنده و خریــدار بــا شکســت روبــهرو میشــوند ،چــون نــگاه
خیلــی متفاوتــی بــه پتانســیلهای رشــد بــازار هــدف دارنــد .وقتــی بــا

امیــال متفــاوت ریسـکپذیری بــرای مســائل مربــوط بــه ارزیابــی بایســته،

قطعیــت اجرایــی و خطــرات بــازار بــه هــم ملحــق میشــوند ،همیــن

میتوانــد پتانســیل شــدیدی بــرای ایجــاد عــدم توافــق میــان طرفیــن بــا

توجــه بــه قیمتگــذاری و اشــتیاق بــه وارد عمــل شــدن کامــل نیروهــا
ایجاد کند».

به هر حال او صحبتهایش را با این توضیح ادامه میدهد که:

«در بازارهــای پیشــرفته مــا عــادت داریــم ببینیــم کــه معامــات بــه دلیــل

فقــدان ســرعت الزم شکســت میخورنــد .ایــن ناشــی از کمبــود پشــتیبانی
داخلــی و نداشــتن قطعیــت نســبت بــه توانایــی رســیدن بــه پرداختهــای

اســتراتژیک اســت .ایــن موجــب رو بــه زوال رفتــن برنامهریزیهــا و رهبــری
افــراد کلیــدی میشــود .در بازارهــای عمومــی بــا معامــات ســهام بــا ســهام

مســئله ارتبــاط درســت میــان همکاریهــا در بــازار هــم بــه ایــن مســائل
اضافــه میشــود .اینکــه بتوانیــد ســهامداران هــدف را وادار کنیــد باالتریــن
قســمت ایــن نهــاد بــه هــم پیوســته و ترکیــب شــده را ببیننــد.

پیشــنهاددهندگان بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه بــه طــور موثــر ســود
ناشــی از مالکیتشــان را بــه اعضــای هیــات مدیــره هــدف و ســهامداران و

بقیه افراد کلیدی که سرمایهگذاری کردهاند میفروشند».

همانطــور کــه در فصــل ششــم دربــارهاش صحبــت خواهیــم کــرد ،چنیــن
ارتباطاتــی ضــروری و الزم اســت .نقــص در ارتباطــات یکــی از آن ســه اشــتباه بزرگــی
است که باید از وقوعشان اجتناب کنیم.
کســب و کارهــای کوچــک و تجارتهایــی کــه خانوادگــی هســتند هــم میتواننــد
ایــن کار را بــه خوبــی انجــام بدهنــد حتــی اگــر در ابعــاد محلــی باقــی بماننــد .اگــر
ردپــای تیمپســون را بــرای رســیدن بــه ریشــههایش بگیریــم بــه ســال  1865بایــد
برگردیــم؛ وقتــی ویلیــام تیمپســون یــک مغــازه کفاشــی در منچســتر بــاز کــرد .هنــوز
هــم ایــن شــرکت در اختیــار خانــواده اســت ،امــا در سرتاســر انگلســتان از طریــق مالکیت
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در کلیدســازی ،تعمیــرات ســاعت ،کنــدهکاری ،خشکشــویی و کارهای عکاســی گســترش
پیــدا کــرده اســت .اگــر چــه بــه نظــر میرســد کــه ایــن حوزههــا هیــچ ارتباطــی بــا
یکدیگــر ندارنــد ،امــا انتخــاب هدفهــا بــرای مالکیــت از یــک فرمــول خــاص تبعیــت
کــرده اســت .آنهــا هدفهایــی را ترجیــح دادهانــد کــه کســب و کارهــای در حــال خطــر
و رو بــه بنبســت بودهانــد .جــان تیمپســون فرزنــد نتیجــه بنیانگــذار کمپانــی در
اینباره توضیح میدهد:
«مــا تــاش کردیــم چیزهایــی را نخریــم کــه کارشــان را خــوب انجــام میدهنــد .در
آن صــورت شــما مجبوریــد پــول زیــادی بدهیــد و بعــد هــم مجبوریــد کاری را بهتــر
انجــام دهیــد کــه پیــش از ایــن هــم توســط شــخص دیگــری خیلــی خــوب انجــام شــده
و راهــش را رفتــه اســت .وقتــی یــک تجــارت رو بــه اضمحــال را میخریــد ،انجــام یــک
معاملــه بــزرگ کار خیلــی ســادهتری اســت .مــا میخواهیــم آخریــن مــرد ایســتاده در
صنعتی باشیم که هیچکس دیگری دوستش ندارد».
شکل  :2.1مراحل انتخاب هدف :با نسبت  100به 1
 100هدف احتمالی
 25کمپانی فقط با تحلیل خارجی بررسی شدند
ده شیوه نزدیک شدن با
حداقل تماس ممکن
 4شیوه نزدیک شدن به
هدف با تماس مستقیم
دو حرکت به سمت بحث
درباره معامله
یک معامله
برای پذیرفتن
و توافق

فهرست بلندی از هدفهای موردعالقه
محتملتان بکشید
انجام تحقیق و ارزیابی بایسته بدون
تماس با شرکت هدف
نزدیک شدن به هدف به صورت غیرمستقیم
از راه مشاور تا در دسترس بودن را مشخص
کند،ارزیابی بایسته محدود از طریق مشاور و
اگر امکان دارد از طریق منابع خارجی
ارزیابی بایسته گسترده انجام شود.
احساسات محدود اولیه با توجه به
قیمت و شرایط گسترش یابد
بحث درباره قیمت و شرایط خرید برای
رسیدن به معامله

اما همچنان خطراتی برای معامله هست،
چون هدف هنوز نیاز به پذیرفتن
پیشنهاد دارد .پیشنهاد باالتر در دقایق
آخر از سوی رقیب هم محتمل است
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بــرای مثــال در اواخــر ســال  2008تیمپســون  187عکاســی کــه بدهی نداشــتند
بــه قیمــت  1.3میلیــون پونــد ( 1.9میلیــون دالر) خریــد .در واقــع بــا ایــن کار
پوشــش او را در کل انگلســتان و اســکاتلند گســترش داد و  545کارمنــد اســتخدام
کــرد .امــا  127مغــازه خریــداری نشــده بودنــد ،چــون معیارهــای ســخت و شــدید
تیمپســون بــرای انتخــاب شــامل حالشــان نمیشــد .در عــرض هشــت مــاه ،قیمــت
خرید از سودی که از  187مغازه به دست آمده بود ،برگشت.
اغلــب خریــداران کــه بــه اســتراتژی درســت معاملــه میرســند ،ارزش نگهــداری
لیســت «زنــده» از هدفهــای احتمالــی را میداننــد .تعــداد هدفهــای بالقــوهای
کــه یــک شــرکت نیــاز دارد بــرای رســیدن بــه یــک معاملــه کامــل بررسیشــان
کنــد ،بــه وضــوح در طــول زمــان تغییــر میکنــد .امــا اگــر بخواهیــم تخمیــن
سرســختانهای داشــته باشــیم ،نســبت  100بــه یــک معیــار و محــک خوبــی بــه
شمار میرود( .شکل  2.1را ببینید).
همانطــور کــه در مــورد پرونــده  ABN AMAROو  RBSدیدیــم ،تمرکــز بیــش از
حــد روی یــک هــدف یــا موقعیــت میتوانــد خطرنــاک باشــد .در نتیجــه نگهــداری
فهرســتی از انتخابهــای احتمالــی ضــروری اســت .یــک فهرســت هــدف درســت
مشــخص شــده و طراحــی شــده همچنیــن میتوانــد در تعییــن الویتهــای کمپانــی
کمــک کنــد .الویتهایــی کــه در آن ارزش دارد زمــان بیشــتری صــرف شــود تــا
اطمینــان حاصــل کنیــد در جــای درســتی بــه عنــوان پیشــنهادهنده ایســتادهاید،
وقتی امکان معامله ناگهان فراهم میشود.
از نگاه کوتهبینانه پرهیز کنید :بایدها و نبایدها

ــ
ــ
ــ

بایــد یــک اســتراتژی  M&Aداشــته باشــید کــه بــه روشــنی همــه چیــزش
مشــخص و تعییــن شــده باشــد بــه طــوری کــه اعضــای هیــات مدیــره و مدیــران
ارشد اجرایی را با هم هماهنگ کند.
بایــد دربــاره اینکــه هــر هــدف بالقــوه چــه ویژگــی نیــاز دارد کــه بتوانــد در
اســتراتژی شــرکت شــما مشــارکت کنــد ،صریــح و روشــن باشــید و گزینههایتان
را داشته باشید.
بایــد ســاختارهای نظارتــی و مشــارکتی خوبــی داشــته باشــید از جملــه مدیرانی
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کــه باتجربــه هســتند ،امــا کار اجرایــی انجــام نمیدهنــد :مدیــران ارشــد
اجرایــی کــه خیلــی ســاده میتواننــد تاییــد ایدههایشــان را از باالدســتیها
بگیرند ،معموال تصمیمات بدی اتخاذ میکنند.
پیاده کردن استراتژیتان

ــ
ــ

بایــد منعطــف باشــید .معمــوال بیشــتر از یــک هــدف وجــود دارد کــه بــه دســت
گرفتن کنترل آن میتواند همان اهداف استراتژیک را برآورده کند.
نبایــد روی یــک هــدف خــاص همــه انــرژی و تمرکزتــان را بگذاریــد .ایــن بــه
آن معناســت کــه بــرای هــر خریــدی کــه میخواهیــد انجــام بدهیــد بایــد بــه
 100هدف نگاه بیاندازید.
باید در راه رسیدن به استراتژی  M&Aمشارکت کنید.
نبایــد براســاس غــرور یــا احساســات بــرای مالکیــت یــا گرفتــن کنتــرل یــک
کمپانی تصمیم بگیرید.
بایــد بــرای تعقیــب کــردن هــدف بــرای ســالها بعــد از آنکــه بــرای اولینبــار
شناساییاش کردید خودتان را آماده کنید.
نبایــد در جنــگ بــرای گرفتــن مالکیــت تاخیــر داشــته باشــید .اگــر هدفتــان را
کشــف کردهایــد ولــی دیــر بجنبیــد ،احتمــال خیلــی کمــی وجــود دارد کــه
پیروز شوید.

ــ
ــ
ــ
ــ
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وقتــی ســازمان مرجــع خدمــات مالــی ،و بعــد رگوالتــور (شــرکتهایی
کــه قوانیــن رقابــت و شــراکت در یــک حــوزه خــاص اقتصــادی یــا صنعتــی
را مشــخص میکننــد) مالــی انگلســتان ،اولیــن بازنگریهایــی خــود را روی
مالکیــت فاجعهآمیــز  RBSبــر  ABN AMAROشــروع کردنــد ،مشــخص شــد
کــه ارزیابــی بایســته بانــک انگلیســی روی هدفــش «حداقلــی» بــوده اســت.
مطمئنتــر اســت کــه بگوییــم ارزیابــی بایســته  RBSروی  ABN AMAROیــک
شکســت کامــل بــود .وقتــی  RBSکنتــرل را بــه دســت گرفــت و کشــف کــرد
کــه بانــک بــا بدهیهــای خطرناکــش کشــتی ســوراخ شــدهای اســت ،ایــن
ادعا کامال روشن میشود.
خریــداران متعــددی بــا موقعیــت قویتــر از  ،RBSو بــا دیــدگاه درســت
و منطقــی بــه  ،M&Aکار را شــروع کــرده بودنــد امــا درنهایــت مالکیتشــان بــه
جایــی نرســید و بــه خاطــر اشــتباهاتی کــه در مرحلــه ارزیابــی بایســته
مرتکــب شــده بودنــد ،نتوانســتند بهــره مالــی ببرنــد .حقیقــت ایــن اســت که
چــه هــدف بــزرگ باشــد و چــه کوچــک ،نبایــد تصــور کنیــد کــه چــون
مالکیت کوچک است روند آن هم سادهتر انجام میشود.
در شکســتهای مالکیتــی کــه در ایــن کتــاب دربارهشــان حــرف
میزنیــم ،معمــوال اشــتباهات در فــاز ارزیابــی بایســته اتفــاق میافتنــد کــه
اغلــب یکــی از دالیــل اساســی و پنهــان در الیههــای زیریــن اســت یــا
درنهایــت میــخ آخــری اســت کــه بعــد از یــک ســری اشــتباه دیگــر بــه
تابــوت شــرکت و معاملــه میخــورد .شــاید ارزیابــی بایســته را همپــای
ماللآورتــری نســبت بــه بقیــه حوزههــای  M&Aکــه بــرای روزنامههــای و
مطبوعــات جذابیــت و ارزش خبــری دارنــد ،ببینیــم .حوزههایــی مثــل
جنــگ میــان شــرکتهای رگوالتــوری ،یــا تاکتیکهــای پیشــنهادهای
خصمانــه امــا راســتش را بخواهیــد اغلــب چیزهــا در اتــاق دادههــا اســت کــه
برای خریدار اشتباه پیش میروند.
بــرای اجتنــاب از ســه اشــتباه بــزرگ در معاملــه کــردن ،در ایــن مرحلــه
همــه چش ـمها بایــد روی برنامهریــزی و مــردم باشــد .درســت انجــام دادن
کارهــا در مرحلــه ارزیابــی بایســته ،بایــد بخــش گســتردهتری از برنامهریــزی
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 M&Aباشــد و اگــر درســت و دقیــق انجــام شــود ،اطالعاتــی کــه از اطــراف بــه
دســت میآیــد در طــول فــاز ائتــاف و پیوســتن شــرکتها و بعــد از آن
مفیــد فایــده اســت .در ایــن مــدت مــورد مهــم دیگــری کــه وجــود دارد ایــن
اســت کــه ارزیابــی بایــد عــاوه بــر همــه اینهــا آدمهــای کمپانــی هــدف و
فرهنگــش را هــم مــورد پوشــش قــرار دهــد .بعــد از همــه اینهــا،
«داراییهایــی» کــه از در بیــرون میآینــد و هــر شــب بــه خانــه میرونــد،
اغلــب ارزشــمندترین ســرمایه یــک شــرکت هســتند .مفاهیــم فرهنگــی از
اتحــاد شــرکتها جــزء مهمتریــن عوامــل در موفقیــت معاملــه اســت .بــا
ایــن حــال هنــوز هــم در مرحلــه ارزیابــی بایســته سرســری از روی آن
یگذرند.
م 
وقتــی یــک پیشــنهاد خصمانــه باشــد ،شــبیه آن چیــزی کــه در مــورد
مالکیــت  RBSروی  ABN AMAROدیدیــم ،نقــص در ارزیابــی بایســته خطــری
اســت کــه عامدانــه میپذیرنــد و بایــد کامــا ایــن را درک کننــد کــه چنیــن
پذیرشــی بــه معنــای این اســت کــه انجــام مالکیــت ریســک بســیار بزرگتری
دارد و مســتعد تبدیــل شــدن بــه اشــتباهات جبرانناپذیــر اســت .امــا حتــی
وقتــی هــدف دسترســی کامــل شــما بــه اطالعــات را تامیــن میکنــد ،بایــد
ارزیابــی بایســته کامــل هدایــت و اجــرا شــود .اغلــب اوقــات «دسترســی
کامــل» دوســتانه میتوانــد خریــدار را آرام کنــد و بــه ایــن بــاور برســاند کــه
میتوانــد ارزیابــی بایســته را تــا مراحــل آخــر کنــار بگــذارد .ایــن تصــور
میتوانــد درســت باشــد بخصــوص در مــورد معامالتــی کــه بیــن کمپانیهای
کوچکتــر صــورت میگیــرد کــه خیلــی خــوب یکدیگــر را در بــازار
میشناســند و قــرارداد دوســتانهای هــم بــرای ادغــام بســتهاند .امــا در
معامــات بزرگتــر ،حتــی اگــر نزدیــک شــدن شــرکتها بــه هــم کامــا
دوســتانه باشــد و درنتیجــه زمــان و دسترســی مناســب بــرای ارزیابی بایســته
فراهــم شــود ،بهانــه کمــی بــرای ایــن قبیــل اشــتباهات وجــود دارد .بــا ایــن
وجــود ایــن اشــتباهات هنــوز هــم رخ میدهــد ،از جملــه در مــورد پرونــده
رولز رویس /فولکس واگن که پایینتر دربارهاش حرف خواهیم زد.
گاهــی اوقــات شــرایط بخصوصــی مــا را وادار میکننــد کــه در داد و ســتد
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و تراکنــش مالــی عجلــه کنیــم( .مــورد بریتیویــچ 1را بخوانیــد کــه در ادامــه
همیــن فصــل بــه آن میپردازیــم) .امــا اینجــا انتظــار ایــن اســت کــه خریــدار
پیــش از جلــو رفتــن بــرای قــرارداد تحقیقــات الزم را انجــام داده باشــد یــا
آنقــدر اســتادانه نظــرات فنــی بدهــد کــه بتوانــد معاملــه را عقــب بیانــدازد و
این کار باید با چشمهای کامال باز صورت بگیرد.
ایــن فصــل نــگاه کلــی روی مرحلــه ارزیابــی بایســته در زمــان پیــش از
ـان M&A
اعــام معاملــه دارد و بــه ایــن نکتــه هــم میپــردازد کــه تفــاوت میـ
داخلــی بــا  M&Aبرونمــرزی در چیســت .در مــورد ســه اشــتباه بــزرگ
معاملــه ،ارزیابــی بایســته بــد غالبــا در مرکــز دو مشــکل بخصــوص بالقــوه
قرار میگیرد :برنامهریزی ضعیف و مدیریت ضعیف آدمها.
ارزیابــی بایســته کامــا بــا تثبیــت ارزش درســت هــدف در هــم تنیــده
شــدهاند .عملیاتــی کــه میتوانــد بــه درســتی در انتهــای مرحلــه ارزیابــی
بایســته بــه پایــان برســد .انجــام روش کامــل ارزیابــی بایســته بــه
پیشــنهادهنده بنیــان مناســب را بــرای تصحیــح قیمــت درســت خواهــد داد.
بــه همیــن دلیــل ،ایــن فصــل و فصــل بعــدی دربــاره ارزشگــذاری بایــد بــا
هم مطالعه شوند.
بیشترین ارزیابی بایسته در کدام قسمت است؟

انجــام کامــل ارزیابــی بایســته بــرای اطمینــان پیــدا کــردن از موفقیــت
معاملــه ضــروری اســت .ایــن مرحلــه تمایــل دارد کــه روی بررســیهای
مجــدد اســناد و مــدارک خریــدار و گفتوگــو بــا ســهامداران دربــاره هــدف
تمرکــز کنــد .امــا یــک مرحلــه خــوب ارزیابــی بایســته عــاوه بــر اینهــا
اســتایل و ســبک شــرکت هــدف و نیــت پیشــنهاددهنده را هــم شــامل
میشود.
بــه شــیوه ســنتی ،ارزیابــی بایســته منحصــر بــه قوانیــن ملموســی میشــود ماننــد
اصــول ابتدایــی مالــی ،قانــون ،تکنولــوژی اطالعــات ( ،)ITعملیــات و بازرگانــی .البتــه
انتقــال مالکیــت فقــط از طریــق ایــن منشــور باریــک ممکــن اســت خطرنــاک و
1. BRITIVIC
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شکل  :3.1محدودههای ارزیابی بایسته

مالی
قانونی

اخالقیات
فرهنگ

IT
عملیات و
بازرگانی

مردم

آســیبزننده باشــد .مســائل «نرمتــری» ماننــد مــردم و شــیوه نظــارت ،فرهنــگ و
اخالقیــات هــم بــه همــان انــدازه مهــم هســتند (بــه قســمتهای خاکســتری روشــن
طبقهبندیهــا در شــکل  3.1نــگاه کنیــد ).ارزیابــی بایســته ضعیــف و فقــدان درک از
ارزشگــذاری صحیــح ســرمایههای نــرم مثــل مدیریــت و حفاظــت و نگهــداری از
کارکنــان ضایعــات غیرقابــل جبــران بزرگــی بــرای ســهامداران بــه دنبــال دارد شــبیه
همــان مــوردی کــه در مالکیــت هیولــت پــاکارد روی آتونومــی اتفــاق افتــاد( .کــه در
بخش معرفی شرحش دادیم) یا مالکیت مایکروسافت روی نوکیا.
2
سیســتمهای جدیــد بــرای محاســبه ســرمایههای ذهنــی و عقلــی ( )IPو چیزهــای
غیرملمــوس 3ایجــاد شــدهاند تــا همانطــور کــه جهــان شــرکتها گســترده میشــود
و بــه پیــش مـیرود ،بــا چنیــن شکسـتهایی دســت و پنجــه نــرم کننــد .دیگــر عوامــل
ریســک مثــل امنیــت ســایبری از همیــن حــاال در فهرســت ارزیابــی بایســته جایــی برای
2. intellectual PROPERTY
3. INTANGIBLE
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خودشــان دســت و پــا کردهانــد .اتفاقــی کــه بــه دنبــال مــوارد زیــادی از پروندههــای
معامــات جنجالــی و بــزرگ مثــل خیانتــی کــه وبســایت اشــلی مدیســون در
برنامهریــزی بــرای عرضــه اولیــه عمومــی ( )IPOدر ســال  2015انجــام داد پیــش از
آنکــه هــک شــدنش تبدیــل بــه یــک مســئله آشــکار و عمومــی شــود .ایــن حــوزه از
امنیــت ســایبری در معامــات  M&Aهــم ضــروری اســت و گســتره آن از صنعتهــای
خردهفروشــی و کوچــک تــا ســرویسهای مالــی ،هــم در معامــات خصوصــی و هــم
عمومی کشیده شده است.
یکــی دیگــر از نمونههــای ارزیابــی بایســته بــرای ادغــام ،سیاســتها و ردپــای
شــرکتهای مربــوط بــه شــبکههای اجتماعــی اســت .شــبکههای اجتماعــی هــدف
مثــل توئیتــر ،فیسبــوک و بقیــه پلتفرمهــا بایــد بــا همــان دقــت و موشــکافی بررســی
شــوند کــه ســایر حوزههــا در ارزیابــی بایســته مــورد مداقــه قــرار میگیرنــد .ایــن
بخصــوص از آنجایــی اهمیــت دارد کــه غالبــا ایــن حوزههــا و رســانههای جدیــد
توســط جوانترهــا اداره میشــوند و در تیمشــان افــراد کمتجربــهای هســتند کــه
ممکــن اســت بــه صــورت آنالیــن و از راه دور کار کننــد و در داخــل خــود شــرکت
حضــور نداشــته باشــند .و در نتیجــه بــه صــورت عــادی شــامل مرحلــه ارزیابــی بایســته
نمیشــوند .بــرای بســیاری از شــرکتها ،اگــر نگوییــم اکثریــت آنهــا ،حضــور
آنالینشان در واقع به مثابه ویترینی برای مشتریانشان عمل میکند.
اگــر شــما امــروز یــک ماشــین رولزرویــس بخریــد ،در کارخانــهاش در گــودوود
انگلســتان تولیــد خواهــد شــد .امــا شــما آن را از بی.ام.دبلیــو میخریــد ،شــرکت
اتومبیلــی کــه آلمانــی اســت و در ســال  2003کنتــرل رولزرویــس را بــه دســت گرفتــه
اســت .تاریــخ  M&Aاگــر جــور دیگــری پیــش رفتــه بــود حــاال بــه طــرز طعنهآمیــزی از
رقیــب بی.ام.دبلیــو یعنــی فولکسواگــن ماشــین میخریدیــد .معاملــه شکس ـتخورده
رولزوریس/فولکــس واگــن همــان چیــزی را آشــکار میکنــد کــه از آن بــه عنــوان یکــی
از بدترین اشتباهات  IPدر تاریخ یاد میشود.
ســال  ،1998ویکــرز یــک کمپانــی صنعتــی انگلیســی کــه از ســال  1906صاحــب
برندهــای رولزرویــس و بنتلــی بــود تــاش فراوانــی میکــرد تــا بتوانــد کســب و کارش
را همچنــان حفــظ کنــد و بــه کارش ادامــه دهــد .بقیــه کارخانههــای اتومبیلســازی
ی فروختــه
ی و اروپایـ 
انگلســتان چنــد دهــه قبلتــر تجارتشــان را بــه رقبــای آمریکایـ 
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بودنــد و زمانــی کــه ویکــرز تصمیــم گرفــت یکــی از آخریــن بخشهــای تاریــخ
افتخارآمیــز اتومبیلســازی انگلســتان را بفروشــد ،واقعــا دیگــر چیــزی از ســرمایههای
ملی هم نمانده بود.
تولیــد رولزرویسهــا و بنتلیهــای گرانقیمــت در ســال  1997تــا ســاالنه 17هــزار
خــودرو افــت کــرده بــود و اکثریتشــان هــم بنتلــی بودنــد .بــه جــز کارخانــهای در
کــرو 4بــا  2500کارمنــد کــه بــه دلیــل صنعــت اتومبیــل دستســاز اعتبــار ویــژهای
داشــت ،بقیــه کســب و کار بــرای فــروش گذاشــته شــد کــه البتــه دارایــی کمــی بــه غیر
از برندهایش داشت.
همیشــه ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه مقصــد و سرنوشــت رولزرویــس بــه آلمان
برســد .بــه نظــر میرســید بی.ام.دبلیــو کــه در همــان زمــان هــم موتــور و بخشهــای
دیگــری از ماشــینها را تامیــن میکــرد ،همــان مقصــد نهایــی باشــد .امــا پیشــنهاد
آخــر کارخانــه ماشینســازی  340میلیــون پونــد ( 568میلیــون دالر) بــود کــه خیلــی
راحــت توســط پیشــنهاد دیگــری کــه از ســوی فولکسواگــن بــه قیمــت  430میلیــون
پونــد ( 718میلیــون دالر) ارائــه شــده بــود ،کنــار گذاشــته شــد .امــا یــک گیــر کوچــک
قانونــی ایــن وســط وجــود داشــت .تجــارت رولزرویــس کنتــرل نــام برنــد و مــارک
تجــاری معــروف  RRرا زمانــی بــه دســت آورده بــود کــه کارخانههــای موتورهــای
هواپیماهــا و تجارتهــای ماشــینها بــه عنــوان بخشــی از ناسیونالیســم و ملیســازی
دولتــی در ســال  1971بــه دو بخــش تقســیم شــده بودنــد .برحســب آن توافــق
رولزرویــس مجــار نبــود کــه در هیــچ بخــش از معامــات حتــی اگــر مربــوط بــه تجــارت
تولید ماشین میشد ،نامش را بفروشد.
متاســفانه وکالی فولکسواگــن از ایــن جریــان بیخبــر بودنــد .کارخانــه ماشــین
آلمانــی همــه حقــوق  IPرا بــرای ماشــینهای خــودش گرفــت :حــق طراحــی داخلــی
تجمالتــی ماشــین ،بدنــه و حتــی آن آرم تزیینــی مشــهور وجــدآور جلــوی کاپــوت
ماشــین .حقیقــت ماجــرا ایــن بــود کــه فولکسواگــن میتوانســت ماشــین را بســازد
امــا نمیتوانســت آن را بــه عنــوان رولزرویــس بفروشــد یــا روشــی تبلیغــی بــه ایــن نــام
انجــام دهــد .در تاریــخ ثبــت نشــده کــه رییــس هیــات مدیــره جاهطلــب فولکسواگــن،
فردینانــد پیــچ ،وقتــی باالخــره متوجــه اشــتباهش شــده چــه واکنشــی داشــته اســت.
4. CREW
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امــا احتمــاال بخشــی از قــول و قرارهــای قــرارداد تغییــر پیــدا کــرده .اوضــاع بدتــر شــد
چــون بی.ام.دبلیــو از اهرمهــای قــدرت رابطــه نزدیکــش بــا رولزرویــس اســتفاده کــرد
تــا درســت زیــر چشــم فولکسواگــن مجــوز اســم برنــد را فقــط بــه قیمــت  40میلیــون
پوند ( 67میلیون دالر) بگیرد.
بــه هرحــال ایــن پلــکان مارپیــچ رو بــه زوال همینجــا متوقــف نشــد .قــرارداد
بی.ام.دبلیــو بــرای تامیــن موتورهــای واجــب و اساســی و اجــزای رولزرویــس ،کــه بــه
شــیوه تاثیرگــذاری در خــود انگلســتان و دستســاز انجــام میشــد ،میتوانســت بــا
یــک اخطــار در عــرض  12مــاه کنســل شــود .فولکسواگــن زمــان کافــی بــرای دوبــاره
مهندســی کــردن موتورهــای رولزرویــس را در اختیــار نداشــت ،مگــر اینکــه ایــن اختیــار
را پیــدا میکــرد کــه تولیــد را خــارج از مرزهــای انگلســتان انجــام دهــد .درنتیجــه
وقتــی بی.ام.دبلیــو تهدیــد کــرد کــه کار تامیــن قطعــات را متوقــف میکنــد،
فولکسواگــن مجبــور شــد بــا ســر وارد جنــگ بــا دو رقیــب نزدیــک قدیمـیاش بشــود.
موضــوع آنقــدر ســخت و حســاس بــود کــه روانــه دادگاه شــدند امــا دولــت آلمــان
مداخله کرد و رای به حکمیت میان دو طرف دعوا داد.
طبــق ایــن قــرارداد بی.ام.دبلیــو بایــد بــه تامیــن قطعــات بــرای ماشــینها ادامــه
مــیداد و بــه فولکسواگــن هــم اجــازه مــیداد از ســال  1998تــا اول ژانویــه ســال
 2003از اســم برنــد اســتفاده کنــد .از آن روز بــه بعــد فقــط بی.ام.دبلیــو قــادر بــود
ماشــینهایی بــا نــام رولزرویــس بســازد و فولکسواگــن بایــد ســاخت ماشــینهایی
تحــت عنــوان بنتلــی را رهــا میکــرد .بی.ام.دبلیــو بــه شــکل تاثیرگــذاری توانســت
رولزرویــس را بــه یــک دهــم قیمــت پرداختــی توســط فولکسواگــن بــرای بنتلــی
بخرد فقط چون همه سرمشقهایش را به صورت قانونی انجام داده بود.
ارزیابی بایسته در پروندههای  M&Aبرون مرزی

مســیر طوالنیمــدت فعالیــت  M&Aبــه طــرز بیرحمان ـهای ،علیرغــم یــک ســری
چــراغ قرمزهــای موقــت در چرخــه اقتصــادی ،در حــال ترقــی و پیشــرفت اســت .پــس
آیــا قراردادهــای بــرون مــرزی و فعالیتهــای  M&Aبینالمللــی حتــی ســریعتر از
قراردادهای داخلی در مسیر پیشرفت و رشد هستند؟
پسزمینــه ایــن فعالیــت بینالمللــی رو بــه پیشــرفت درحقیقــت از رشــد طبقــه
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متوســط ناشــی میشــود کــه تشــنه محصــوالت و تولیــدات و خدمــات جدیــد بودنــد.
چیــزی کــه در مــورد اســتراتژی دیاگئــو بــرای خریــد دو بــازار نوشــیدنی رو بــه رشــد
در بزریل و ترکیه شاهدش بودیم( .فصل دوم را بخوانید).
انتظــار مـیرود کــه رشــد  M&Aبــرون مــرزی در طوالنــی مــدت ادامــه پیــدا کنــد.
طبــق آمــار  OECDتخمیــن زده شــده کــه انــدازه طبقــه متوســط جهانــی از دومیلیــارد
نفــر امــروز ،تــا ســال  2030دوبرابــر شــود و بــه  4.9میلیاردنفــر برســد .ایــن میــزان
رشــد جمعیــت در چیــن ،هنــد ،اندونــزی و تایلنــد بیــش از بقیــه دنیــا اتفــاق میافتــد.
تــا ســال  2030انتظــار م ـیرود کــه آســیا میزبــان تقریبــا دو ســوم جمعیــت طبقــه
متوســط جهــان باشــد و مطابــق گــزارش رویتــرز ،حــدود 40درصــد از مصــرف طبقــه
متوسط جهانی مربوط به این قاره خواهد بود.
در کشــورهای آمریــکای جنوبــی ،و در مقیــاس کوچکتــر در آفریقــا ،مــوارد مــورد
توجــه  M&Aاز منابــع طبیعــی و کاالهــای مصرفــی خــام بــه ســمت خدماتــی ماننــد
ســامت و درمــان و خدمــات مالــی و البتــه بــه همــان انــدازه محصــوالت تجمالتــی یــا
نیمــه الکچــری تغییــر جهــت پیــدا میکنــد .شــبکههای جدیــد بازرگانــی بــرای ارائــه
دادن  M&Aو توســعه در بخشهایــی از جهــان کــه رشــد در آنهــا ســریعتر اتفــاق
میافتــد ،بــه وجــود میآینــد .بخصــوص یــک «جــاده ابریشــم» جدیــد ،جایــی کــه
نقطــه ثقــل بازرگانــی غربــی در تجــارت جهــان ســومی میــان آســیاییها و کشــورهای
آمریــکای جنوبــی اســت و ایــن هــم چیــزی اســت کــه میتوانــد باعــث رشــد و تقویــت
 M&Aشود.
 M&Aبرونمــرزی ،درســت شــبیه بــه خیلــی دیگــر از ســوژههای ایــن کتــاب،
خــودش میتوانــد بــه تنهایــی موضــوع یــک کتــاب قطــور دیگــر باشــد .امــا ارزشاش
را دارد کــه تعــداد کمــی از اصــول کلــی و پای ـهای بــرای تکنیکهــای خــوب را مــورد
توجه قرار دهیم:
بازارتــان را بشناســید .اگــر واقعــا درک درســتی از بازارتــان داشــته باشــید ،بعــد
دیگــر نمیتوانــد «اروپــا» یــا «آمریــکای جنوبــی» بــه آن اطــاق شــود .بــرای مثــال
بولیــوی و آرژانتیــن مــرز مشــترک دارنــد .اما از لحــاظ نــژادی ،فرهنگــی ،جغرافیایی
و حتــی زبــان بیشــتر از هــر دو کشــور دیگــری در قــاره آمریــکای جنوبــی بــا هــم
تفــاوت دارنــد .مراحــل معاملــه و سیســتمهای قانونــی هــم در ایــن کشــورها مشــابه
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نیســتند .ایــن معادلــه را میشــود در مــورد اروپــا هــم بــه کار بــرد کــه همیــن
قاعــده در آنجــا هــم وجــود دارد .همیــن را میتوانیــد در مــورد ایتالیــا یــا ســوئد یــا
فرانســه و انگلســتان بگوییــد .دانــش محلــی احتیــاج دارد کــه واقعــا محلــی باشــد،
بــه طــور مشــخص در ســطح ملــی و گاهــی اوقــات حتــی در حــد یــک منطقــه از
یک کشور باید این اطالعات وجود داشته باشد.
سیاســتمداران دمدمــی مــزاج هســتند و سیاســت میتوانــد یــک معاملــه را بــه
کلــی از مســیرش خــارج کنــد( .بــه فصــل هفتــم نــگاه کنیــد کــه دربــاره نقشــی
کــه سیاســتمداران و دســتورالعملهای کلــی در انجــام یــک معاملــه ایفــا میکننــد،
توضیــح میدهــد ).هــر کشــوری ایــن پتانســیل را دارد کــه در شــرایط درســت در
معامــات مداخلــه کنــد .دولــت آمریــکا بعــد از تاریخچــه طوالنــی کــه در
خوشــامدگویی بــه ســرمایهگذاران خارجــی داشــت ،حقــوق 5 Dubai Ports Worldرا
نســبت بــه بندرگاههــای آمریــکا مســدود کــرد چــون وقتــی  ،P&Oاپراتــور بنــدرگاه
انگلســتان را خریــد ،زیــر کنتــرل ایــن شــرکت درآمــد .در همــان زمــان ،در ســال
 2006امــارات متحــده عربــی یکــی از مهمتریــن متحــدان آمریــکا در خلیــج فــارس
بــود .امــا نگرانیهــای عمومــی دربــاره امنیــت کــه بعــد از ماجــرای حملــه
تروریســتی یــازده ســپتامبر بیــدار شــده بــود ،تمــام تجارتهــای قانونــی آمریــکا و
بحثهای مربوط به روابط بینالملل را باطل کرد.
بــرای ارزیابــی بایســته طوالنیتــر و عمیقتــر آمــاده باشــید .ممکــن اســت در یــک
معاملــه بــرون مــرزی بــه دو برابــر وقــت و پــول نیــاز داشــته باشــید تــا همــان
نتیجهای را بگیرید که در یک معامله داخلی میگرفتید.
شــریک درســتی را بــرای معاملــه برونمــرزی انتخــاب کنیــد .انتخــاب شــریک
کوشــا میتوانــد یکــی از مهمتریــن فاکتورهــا در موفقیــت یــا شکســت
ســرمایهگذاری مشــترک ( )JVیــا اتحــاد اســتراتژیک باشــد( .فصــل اول را بخوانیــد)
اگــر شــما میخواهیــد ایــن کار را انجــام بدهیــد تــا «وارد یــک رابطــه شــوید»
قطعــا بایــد تالشهایتــان را چنــد برابــر کنیــد ،اگــر قصــد داریــد گام بعــدی را
بردارید و پیشنهاد ازدواج مشارکتی بدهید.
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فرهنــگ مــردم را بــه طــرز واقعــی درک کنیــد .معمــوال در  M&Aآســان اســت کــه
نقــش عامــل انســانی را در معاملــه نادیــده گرفــت .تعادلهــای فرهنگــی امــر
ضــروری و تعیینکننــدهای هســتند .هــم در تکمیــل معاملــه در فــاز برنامهریــزی و
مراحــل مذاکــره و هــم بعدتــر وقتــی نیــاز اســت کــه معاملــه توســط تیــم محلــی
به مرحله اجرا دربیاید.

ارزیابی بایسته چقدر باید به طول بیانجامد؟

بــرای خریــداری کــه در جس ـتوجوی اطالعــات درســت دربــاره هــدف و بــازارش
اســت جــواب ایــن ســوال میشــود :هرچقــدر زمــان الزم باشــد تــا بتوانــد پاســخ
ســواالتش را دربــاره هــدف و بــازارش بگیــرد .حتــی اگــر قــرار اســت یــک معاملــه
دوســتانه انجــام بدهیــد کــه معنایــش ایــن اســت کــه دسترســی کامــل بــه هــدف دارید
و البتــه هنــوز متــن قــرارداد اعــام نشــده و چیــزی از آن بــه بیــرون درز نکــرده ،بایــد
کشــف کنیــد کــه اطالعــات صحیــح را از کجــا میشــود پیــدا کــرد و معنــای واقعیشــان
چیســت .بــه هــر حــال شــما میخواهیــد ایــن کار را تــا آنجــا کــه امــکان دارد ســریعتر
انجــام دهیــد ،چــون زیــر فشــار معنــادار زمــان هســتید تــا از پیشــنهاد دهنــدگان رقیب
دوری کنیــد و اجــازه ندهیــد کــه کارکنــان ،مشــتریان و فروشــندگان بخواهنــد هــدف را
رها کنند.
بــه عنــوان یــک قانــون کلــی ،شــرکتهای هــدف بــزرگ یــا آنهایــی کــه از لحــاظ
مالــی پیچیــده هســتند نیــاز بــه بیشــترین ارزیابــی بایســته دارنــد .شــرکتهای
فهرســت شــده ممکــن اســت بخواهنــد آنچــه را کــه آنهــا را در دســترس قــرار میدهــد
محــدود کننــد بــرای اینکــه آنچــه بــه پیشــنهاددهنده دوســتانه داده میشــود بایــد بــا
هــر پیشــنهادهنده رقیــب دیگــری کــه ممکــن اســت ایــن وســط ســر و کلـهاش پیــدا
شــود هــم بــه اشــتراک گذاشــته شــود .امــا مهمتــر و حیاتیتــر ایــن اســت کــه
تحقیقــات نشــان میدهــد نــه تنهــا نتایــج ارزیابــی بایســته طوالنیتــر ،شــانس
بیشــتری بــرای موفقیــت دارد کــه عــاوه بــر آن خریــداران هــم هــر چــه مــدت زمــان
بیشــتری داشــته باشــند بهتــر عمــل میکننــد بــرای اینکــه درنهایــت ایــن کار باعــث
میشود قیمت تملک پایین بیاید.

 94چرا شکست میخورید؟

وقتی هیچکس نمیداند:

پیشخبر فعالیت  M&Aو تاثیرات آن روی نتایج M&A

پیونــدی میــان ارزیابــی بایســته طوالنیتــر و موفقیــت معاملــه و همچنیــن قیمــت
پرداختــی پایینتــر وجــود دارد .بخــش تحقیــق ادغــام و مالکیــت مدرســه بازرگانــی
کاس در مــورد  ،Intralinksشــرکت تامینکننــده جهانــی تکنولــوژی بــرای راهحلهــای
همــکاری و مدیریــت محتــوای موسســات در ســال  2013تحقیقــی انجــام داد کــه
نتایجــش را تنظیــم کــرد و از آن میتــوان بــه کشـفهای جالبــی رســید .ایــن مطالعــه
برمبنــای  519نمونـهای بــود کــه داد و ســتد  M&Aرا آشــکارا بــه اطــاع همگان رســانده
بودنــد و از اتــاق دادههــای مجــازی  )INTRALINKS (VDRبیــن ســالهای  2008تــا
 2012بــرای ارزیابــی بایســته اســتفاده کــرده بودنــد .اگــر چــه پیونــد میــان همــه
اینهــا همیشــه بــه طــرز واضحــی آشــکار بــود امــا ایــن اولیــن بــاری بــود کــه وجــود
چنیــن چیــزی اثبــات شــد .ایــن مطالعــه روشــن کــرد کــه ســهامداران زمانــی کــه
ارزیابــی بایســته بیشــتر طــول بکشــد ،بــرای دادن پیشــنهادهایی کــه بــه طــرز قابــل
توجهــی باالتــر اســت ،برمیگردنــد .بــا موسســات پیشــنهادهندهای کــه وقتــی زمــان
ارزبابــی بایســته طوالنیتــر از مــدت معمــول باشــد 18.8درصــد در بــازار عملکــرد
بهتــری دارنــد در مقایســه بــا عملکــرد ضعیــف 6.7درصــد از پیشــنهاد دهندگانــی کــه
در معامالتی شرکت میکنند که مدت زمان ارزیابی بایستهشان کوتاهتر است.
دالیــل عمیــق و دقیقــی بــرای ایــن موضــوع وجــود دارد .ارزیابــی بایســته طوالنیتر
بــه خریــدار اجــازه میدهــد تــا بیشــتر کنــدوکار کنــد و اطالعــات مفصلتــری دربــاره
شــرکت هــدف بــه دســت بیــاورد کــه میتوانــد از آنهــا بــرای مذاکــره ســختتر ســر
قیمــت اســتفاده کنــد .بــه عــاوه تحقیــق شــواهد داســتان گونـهای از خــال گفتوگوها
بــا وکال ارائــه داد کــه نشــان مـیداد بــرای ایــن منافــع محدودیتهایــی هســت :حتــی
در مــورد یــک فــروش دوســتانه ،بخصــوص فروشــی کــه انتخابهــای دیگــری هــم
داشــته باشــد ،ممکــن اســت ارزیابــی بایســته طوالنــی مــدت بــه معنــای یــک توهیــن
تلقی شود یا خستهشان کند و در حقیقت تایم اوت یک معامله شود.
فروشــندگان معمــوال تــاش دارنــد کــه بــه ایــن دلیــل مــدت زمــان ارزیابی بایســته
را محــدود کننــد اگــر چــه تواناییشــان در ایــن مــورد بــه میــزان قدرتشــان در بــازار،
و بخصوص وجود پیشنهاد دهندگان رقیب بستگی دارد.
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آب معدنــی ایــرن بــرو متعلــق بــه برنــد ای.جی.بــار 6و آب معدنــی ایندیــن تونیــک
برند بریتیویچ 7مزهشان خیلی با هم فرق دارد ،مگر نه؟
اگــر چــه ارزیابــی بایســته طوالنــی مــدت ممکــن اســت بــه نفــع خریــدار تمــام
شــود ،و بــه آنهــا زمــان بیشــتری بدهــد تــا اطالعــات را از هــر کجــا کــه میتواننــد
بیــرون بکشــند تــا بتواننــد از آنهــا بــرای رســیدن بــه قیمــت پایینتــر بــرای رســیدن
بــه هــدف اســتفاده کننــد ،زمانهایــی هــم هســت کــه خریــدار فرصتطلــب
میخواهــد اولویتــش را در انجــام ســریع معاملــه قــرار دهــد حــاال یــا بــه ایــن دلیــل
کــه هــدف انقــدر اضطــراری و در خطــر اســت کــه بایــد نجــات پیــدا کنــد یــا چــون
فرصتهــا دســت بــه دســت هــم دادهانــد تــا شــرکت هــدف ،بخصــوص اگــر رقیــب
بوده ،به صورت موقت عقبنشینی کرده باشد.
از آنجایــی کــه احتیــاج بــه ســریع انجــام شــدن کارهــای فرصــت بــرای ارزیابــی
بایســته طوالنــی را کاهــش میدهــد ،موسســات کــه میخواهنــد کنتــرل را بــه دســت
بگیرنــد و «منجــی» شــوند تــا شــرکتهای در خطــر و تنگدســت را از بحــران خــارج
کننــد ،بــه وضــوح هزینههــای کمتــری دارنــد و گــروه متخصصــان را حفــظ و نگهــداری
میکننــد .امــا فرصــت خریــد رقیبــی کــه در دردســر افتــاده ،از نقطــه نظــر کســب و
کارهــای پرتــاش و چالشبرانگیــز ،شــانس جــذب کــردن یــک شــریک صنعتــی مفیــد
و کمــک حــال اســت کــه میتوانــد حتــی بــرای محتاطتریــن کمپانیهــا هــم آنقــدر
مجذوبکننــده باشــند کــه نتواننــد از آن بگذرنــد .در مخمصــه تعقیــب و دنبــال کــردن
هــدف ،همیشــه وسوســه بزرگــی اســت کــه اصــول مرحلــه ارزیابــی بایســته را کــه در
ایــن فصــل طــرح کلــی از آن داده شــد ،کنــار بگذارنــد ،حتــی در حوزههــای مرســوم
قانونــی و اطالعــات مالــی کــه بیشــتر موسســات پیــش از اینکــه قــرارداد بســته شــود،
روی آن اصــرار دارنــد هــم ایــن وسوســه هســت و در عجلــه بــرای تکمیل قــرارداد خیلی
ســاده اســت کــه در مــورد طبقهبنــدی مــردم ،کــه یکــی از ســه اشــتباه بــزرگ معاملــه
کــردن بــود ،خطــا صــورت بگیــرد .اشــتباهاتی از قبیــل تصمیمــات مبتنــی بــر افــکار
نادرســت دربــاره تیمهــای اجرایــی پیشــنهاد داده شــده توســط شــرکا و فرهنــگ
شرکتهای آنها.
6. A. G. Barr’s Irn Bru
7. Britvic’s Indian Tonic
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یکــی دیگــر از مباحثــی کــه علیــه طوالنــی بــودن مرحلــه ارزیابــی بایســته مطــرح
میشــود اهمیــت نگهداشــتن ســرعت انجــام معاملــه اســت .در پرونــده پیشــنهاد ادغــام
میــان بریتیویــچ و ای.جی.بــار ،دو شــرکت تولیــد نوشــیدنی در انگلســتان ،نشــان داده
میشــود کــه اگــر میخواهیــد یــک معاملــه انجــام شــود ،حفــظ ســرعت برابــر و
همتــراز کــردن کمپانیهــا امــری ضــروری اســت .همانطــور کــه زمــان میگــذرد،
حتــی اگــر کل ایــن زمــان در حــد چنــد مــاه باشــد ،پویایــی صنعــت و نیــاز یــا خواســته
بــرای خریــد یــا فــروش بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد .اگــر بخواهیــم خالصــه کنیــم
بایــد گفــت ممکــن اســت بتوانیــد در مــورد معاملــه وقتکشــی کنیــد امــا بقیــه جهــان
برای شما نمیایستد.
پاســخ همــه ایــن مــوارد البتــه ایــن اســت کــه بایــد فهرســتی از کارهــا (چــک
لیســت) بــا ذکــر جزییــات و کامــا واضــح و روشــن تهیــه کنیــد و همــه مراحــل را ســر
جــای خــودش انجــام دهیــد قبــل از اینکــه بــه قســمت ارزیابــی بایســته برســید .در
موقعیتهــای معاملــه کــردن شــما غالبــا دربــاره قانــون  80/20میشــنوید .جنبههــای
مهمــی از ارزیابــی بایســته هســتند ،کــه حــدود 80درصــد از آن را تشــکیل میدهــد کــه
شــما بایــد آنهــا کامــا درک کــرده باشــید و پیــش از آنکــه بتــوان قــرارداد را امضــا کــرد،
مــورد تاییدتــان قــرار گرفتــه باشــد20 .درصــد باقیمانــده غالبــا مســائل کوچکتــر
هســتند کــه ممکــن اســت رســیدگی بــه آنهــا بــه انــدازه آن 80درصــد طــول بکشــد تــا
بتوانیــد بــه پایینتریــن نــرخ ممکــن برســید .اینهــا مــواردی هســتند کــه باعــث بــه
هــم خــوردن معاملــه نمیشــوند و وقتــی خریــداران بــرای بســتن قــرارداد عجلــه دارنــد
میتواننــد آنهــا را بــه زمیــن حریــف پــرت کننــد و بــه تعویــق بیاندازنــد .احتیــاط و
هوشــیاری الزم اســت امــا بــا برنامهریــزی درســت و انجــام دفیــق کارهــای پیــش از
مرحله ارزیابی بایسته ،این میتواند یک استراتژی معامله تاثیرگذار باشد.
وقتــی شــرکت بریتیویــچ کــه بــه مشــکل برخــورده بــود در ســپتامبر ســال 2012
اعــام کــرد کــه بــا ای.جی.بــار دربــاره ادغامــی بــه مبلــغ  1.4میلیــارد پونــد( 2.2میلیارد
دالر) صحبــت کــرده ،تحلیلگــران طرحــش را بــرای ایجــاد آنچــه در متــن قــرارداد بــه
عنــوان «یکــی از پیشــروترین شــرکتهای اروپایــی تولیــد نوشــیدنی بــدون الــکل»
شــرح داده بودنــد ،تحســین کردنــد و بــه فــال نیــک گرفتنــد .بــرای ســهامداران بریتیویچ
کــه ســال  2011از اعــان میــزان ســود کمتــر از همیشــه صدمــه دیــده بودنــد ،رقیبــی
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کــه در فهرســت شــرکتهای ثبــت شــده کوچکتــر از آنهــا باشــد حــاال شــبیه شــوالیهای
بــا شمشــیر درخشــان ظاهــر شــده بــود کــه قــرار بــود از هزینههــا بکاهــد .مشــکالت
بریتیویــچ کــه البتــه میــان مــدت بودنــد ،بــه طــور مشــخص ناشــی از ضمانــت اجبــاری
بــود کــه توســط شــرکت فرزند کمپانــی ،کــه تمرکزهــا روی آن بــود یعنی نوشــیدنیهای
میــوهای ،8تقاضــا شــده بــود .اتفاقــی کــه باعــث شــد 35درصــد از قیمــت ســهام در حــال
رکــود قــرار بگیــرد .پیوســتن بــه شــرکت ای.جی.بــار کــه کارش را خــوب انجــام مـیداد
و درســت اداره میشــد ،بــه نظــر شــبیه راهحلــی بــرای آالم مالــی بریتیویــچ بــود .چیــزی
کــه نشــریه فایننشــال تایمــز از آن بــه عنــوان «یــک اهــرم قدرتمنــد بــرای تغییــر
نسبتهای مالی» در ترازنامه مالی شرکت یاد کرد.
در همیــن حیــن ،ســهامداران ای.جی.بــار میدیدنــد کــه کمپانیشــان بــا تولیــد
ســریع نوشــیدنیهایی کــه روی جوانهــا تمرکــز دارد مثــل راکاســتار و ایــرن بــرو ،از
آن تصویــر رخوتانگیــزی کــه دارد خــارج میشــود و تکانــی بــه خــودش میدهــد.
طبــق آنچــه دیلــی تلگــراف نوشــت آن چیــزی کــه در ابتــدا یــک عقبنشــینی در بــه
دســت گرفتــن کنتــرل و مالکیــت رقیــب بزرگتــر بــ ه نظــر میرســید ،رقیبــی کــه
مشغول دست و پا زدن بود ،تبدیل به یک تجارت به موقع و عالی شد.
دو شرکت در بیانیه به هم پیوستنشان گفتند:
«ایــن ترکیــب و بــه هــم پیوســتن هــم منطــق تجــاری دارد و هــم از نظــر
صنعتی متقاعدکننده است».

بــه عــاوه آنهــا قــول دادنــد کــه ادغــام بریتیویــچ /ای.جی.بــار از طریــق اشــتراک
مســاعی تــا ســال  2016پسانــدازی  40میلیــون پونــدی ( 64میلیــون دالری) بــه
ارمغــان بیــاورد و روابــط قــوی بریتیویــچ بــا بزرگتریــن فروشــگاه زنجیــرهای انگلســتان و
شــرکای بینالمللـیاش و ســهامداران اصلـیاش ماننــد پپســی را بــرای ادامــه تجارتــش
گسترش دهد.
در ابتــدا تعــداد کمــی از ســرمایهگذاران زیــر لــب غرولنــد کردنــد ،امــا وقتــی بــازار
ایــن ادغــام را درک و هضــم کردنــد ،برخــی شــروع بــه ســوال دربــاره منطــق ایــن کار
کردنــد .در نوامبــر ســال  2012ســرمایهگذار فعــال و یکــی از هشــت ســهامدار بــزرگ
بریتیویــچ در مالعــام ایــن معاملــه را مــورد انتقــاد قــرار داد و گفــت کــه در زمینــه
8. Fruit Shoot

 98چرا شکست میخورید؟

مذاکــره خیلــی ضعیــف عمــل کردهانــد .کمــپ «نــه بــه معاملــه» خبرهــای بــدی
دریافــت کــرد وقتــی مشــخص شــد کــه ای.جی.بــار قــرار اســت نیمــی از صندلیهــای
هیــات مدیــره ترکیبــی را اشــغال کنــد؛ همانطــور کــه همــه نقشهــای اجرایــی مهــم
را هــم برعهــده خواهــد گرفــت کــه باعــث بــه قــدرت رســیدن راجــر وایــت ،مدیرعاملــی
شد که بسیار مورد تحسین و احترام بود.
ایــن پیونــد توانســت موافقــت مشــروط مرجــع رقابتــی ابتدایــی انگلســتان را بــه
دســت بیــاورد .یعنــی همــان دفتــر تجارتهــای عادالنــه 9کــه کنترلــش بــه دســت
مرجــع بازارهــا و رقابتهــا 10بــود و هــر ســال شفافســازی دربــاره اکثریــت قراردادهــای
ادغــام را برعهــده داشــت .همانطــور کــه معاملــه آرام آرام در مســیر مراحلــه
دســتورالعملهای قانونــی انگلســتان حرکــت میکــرد ،هیــچ مفســری پیشبینــی
نمیکــرد کــه اولیــای امــور همــکاری تبدیــل بــه موانــع جــدی بــرای بــه هــم پیوســتن
دو شــرکت شــوند .در نهایــت ترکیــب نوشــیدنی پرتقالــی رنــگ تانگــو محصــول بریتیویچ
و اورنجینــا محصــول ای.جی.بــار احتمــاال از ابتــدا وقتــی سیاس ـتهای کلــی معاملــه را
طراحــی میکردنــد ،در ذهــن دولــت نبــود .بــا ایــن وجــود اولیــاء امــر مربــوط بــه ایــن
همــکاری وامدهنــدگان مالــی حیاتــی بــرای هــر معاملـهای ،چــه کوچــک و چــه بــزرگ
هســتند و ایــن تشــخیص را نادیــده گرفتنــد کــه ایــن کار تــا چــه انــدازه خطرنــاک
است.
درنتیجــه وقتــی در فوریــه ســال  OFT ،2013ایــن قــرارداد را بــه کمیســیون همکاری
ارجــاع داد (کــه امــروز توســط  CMAجایگزیــن شــده اســت) تــا بررسـیهای طوالنیتــری
روی آن انجــام بگیــرد ،بریتیویــچ و ای.جی.بــار از خشــم دنــدان روی هــم میســاییدند و
شــکایت داشــتند کــه بازیکــن حاکــم بــر بــازار یعنــی کوکاکــوال ،همیــن االن هــم دو
برابــر ســهم بــازار مشــترک آنهــا را دارد .جرالــد کوربــت ،رییــس هیــات مدیــره بریتیویچ،
نکتهای را گفت که بعدها بارها از آن نقل قول شد:
«اگــر ايــن سياســت صنعــت انگلســتان اســت ،مــن ترجيــح ميدهــم يــك

فرانســوي باشــم .ايــن ماجــرا دربــاره دو شــركت انگليســي اســت كــه بــه
يكديگــر پيوســتهاند تــا بتواننــد بــازار را از كوكاكــوال بگيرنــد و برنــدگان
9. fair trading-OFT
10. Competition and MarkeT AuthoriTY-CMA
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امــروز در دفتــر كوكاكــوال در آتالنتــاي ايالــت جورجيــا بــه افتخــار هــم

مينوشند».

نظــرات عامهپســند و پوپوليســتي را كنــار بگذاريــد و ارزيابــي بايســته را مــورد
پرســش قــرار دهيــد .آيــا ارجــاع بــه همــكاري و ادغــام آنقــدر غيرجــذاب و بعيــد اســت
كــه شــركتها و وكاليشــان ميبايســت يــك معاملــه را مشــروط بــه موافقــت ســريع
 OFTانجــام بدهنــد؟ بــرای بریتیــوچ کــه بایــد بــا فشــار یــادآوری لغــو ماجــرای
نوشــیدنیهای میــوهای  Fruit Shootدســت و پنجــه نــرم میکــرد ،واضــح بــود کــه
چنیــن اتفاقــی بخصــوص دلنشــین بــود ،چــون فقــط یــک همــکاری ســریع میتوانســت
شــرکت را از مشــکالت عدیــد ه فــوری کــه داشــت خــاص کنــد .امــا از نقطــه نظــر
ای.جی.بــار کــه خــودش را بــه عنــوان فرصتــی بــرای تمــام طــول زندگــی معرفــی
میکــرد ،ســخت بــود کــه ببینــد چــرا کمپانــی بایــد طرفــداری از ادغــام را انتخــاب
کند .مگر اینکه موقعیت اضطراری داشته باشد که چنین چیزی را ایجاب کند.
دو طــرف قــول دادنــد کــه بــه دنبــال بررســی و تحقیــق کــه توســط کمیســیون
همــکاری و رقابــت انجــام میشــد ،احتمــال ادغــام را دوبــاره مــورد بازبینــی قــرار بدهنــد.
پــل مــودی ،مدیــر اجرایــی بریتویــچ کــه بــا پــا پــس کشــیدن بــه عنــوان بخشــی از
پــروژه ادغــام موافقــت کــرده بــود ،فوریــه ســال  2013جــای خــودش را بــه ســایمون
لیترلنــد داد کــه قابلیتهایــش را در تیــم عالــی دیاگئــو کــه در فصــل دوم دربــارهاش
بحث کردیم ،نشان داده بود.
لیترلنــد پیــش از معاملــه ای.جی.بــار بــه عنــوان قائــم مقــام مــودی اســتخدام شــده
بــود .درنتیجــه حــاال در موقعیــت نامطلوبــی قــرار داشــت .امــا بــه جــای اینکــه خــودش
را زیــر ســایه مخفــی کنــد ،شــروع بــه بررســی مالیاتهــا و ارزیابــی کــرد تــا ببینــد
چطــور میتوانــد اســتراتژی بریتویــچ را بــدون نیــاز بــه ادغــام بهبــود ببخشــد .او در
عــرض یــک ســال بــا کــم کــردن هزینــه و انحــال بخشهــای زائــد توانســت 30
میلیــون پونــد ( 47میلیــون دالر) بــه دســت بیــاورد کــه باعــث شــد بریتویــچ بتوانــد کار
اجرایــی خــودش را از ســر بگیــرد .وقتــی مدیــر ارشــد اجرایــی ای.جی.بــار قــول داد تــا
از راه تشــریک مســاعی  40میلیــون پونــد ( 62میلیــون دالر) در تجــارت ادغــام پیــدا
کنــد ،متاســفانه ایــن راه حلهــای لیترلنــد فرامــوش شــد و زیــر ســایه قــرار گرفــت .در
اعــان برنامــه افزایــش بازدهــی بریتویــچ ،او بیشــتر توجیــه مالــی را صــرف معاملــه کــرد.
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بریتویــچ کــه حــاال از ماجــرای  fruit shootخــودش را بیــرون کشــیده و احیــا شــده بــود،
ســهامش در بــازار نزدیــک بــه  500پنــس بــرای هــر ســهم معاملــه میشــد و حــاال
شرکت میتوانست در مورد شرایط ادغام مذاکره مجدد کند.
وقتــی کمیســیون همــکاری و رقابــت در جــوالی ســال  2013معاملــه را تمیــز و
درســت اعــام کــرد ،بریتویــچ تــاشاش را بــه کار بــرد تــا ســهش را در ادغــام از
63درصــد بــه 70درصــد برســاند و خیلــی قاطــع درخواســت کــرد کــه بایــد در هیــات
مدیــره ایــن کســب و کار جدیــد حضــور داشــته باشــد .بــر طبــق گزارشهــای دیلــی
تلگــراف ،بــه صــورت فرضــی و از نظــر مــردم لیترلنــد بــه عنــوان مدیرعامــل جایگزیــن
وایــت شــد .امــا موقعیتهــای آنهــا نمیتوانســت بــا هــم تطابــق پیــدا کنــد و دو طــرف
از هــم فاصلــه گرفتنــد .ای.جی.بــار اظهــار کــرد کــه «ناامیــد» شــده اســت و بریتویــچ از
شــریک پیشــیناش در ادغــام بــه عنــوان «آدمهــای خــوب» یــاد کــرد امــا روشــنی
آیندهاش را در مستقل بودن تعریف کرد.
چنــد ســال بعــد بــه نظــر میرســید کــه انــگار کســی در  OFTســهوا لطفــی در حــق
بریتویــچ و ســهامدارانش کــرده و در انجــام معاملــه وقتکشــی کــرده اســت و همیــن بــه
کمپانــی اجــازه داده تــا وقــت داشــته باشــد در مــورد پیشــنهادش دوبــاره فکــر کنــد.
قیمــت ســهام ای.جی.بــار در بــازار گســترده بــه همــان شــکل قدیمــی باقــی مانــد و هــر
چنــد مختــل نشــد ،امــا ســهام بریتویــچ در ســال  2015بــه نقطــه اوج رســید و هــر
ســهم بــه قیمــت  775پنــس خریــداری میشــد؛ یعنــی چیــزی حــدود ســه برابــر
بیشتر از عددی که وقتی پروسه معامله آغاز شد ،خرید و فروش میشد.
ارزیابی بایسته موفق اساس محکمی دارد

آجرهــای ســاختمان ارزیابــی بایســته موفــق اســتراتژیهای ســازمانی محکــم
هســتند و اجــرای اختصاصــی آن اســتراتژی در تمــام طــول زمــان انتخــاب شــرکت
هــدف جــزو پایههــای ارزیابــی بایســته اســت .بــرای نمونــه ،ویســتا ،موسســه ســهامی
خــاص آمریکایــی ،بیشــتر از رقبایــش پــول پرداخــت کــرد تــا مالکیــت  Misysرا بــه
دســت بیــاورد کــه یــک کســب و کار شکسـتخورده در حــوزه نرمافــزار کامپیوتــر بــود.
امــا سرمش ـقهایش را آنقــدر خــوب انجــام داده بــود کــه بدانــد شــرکت هدفــش بــه
نســبت آنچــه بقیــه رقبــا دربــارهاش فکــر میکننــد ارزش بیشــتری دارد( .دربــاره ایــن
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مورد مطالعاتی در فصل چهارم بحث شده است).
حامیــان مالــی ،ماننــد موسســات ســهامی خــاص کــه ســاالنه بیــش از  10تــا 20
معاملــه انجــام میدهنــد ،کســب و کارهایــی هســتند کــه بایــد در زمینــه ارزیابــی
بایســته برتــری داشــته باشــند و همینطــور هــم هســتند .یــک نمونــهاش شــرکت
هولدینــگ جــب ( )JABاســت ،یــک شــرکت ســرمایهگذاری خصوصــی کــه خانــواده
ریمــن صاحبانــش هســتند کــه ثروتشــان بــه زمــان تجــارت صنعــت شــیمیایی مــواد
شــوینده و پاککننــده آلمانــی برمیگــردد کــه در ســالها  1820بنیــان گذاشــته
شــده بــود .ایــن شــرکت ســال  2013در کســب و کار قهــوه دووی اگبرتز11گوهــری را
ش آن را دســت کــم گرفتــه بودنــد و از آنجایــی کــه جب میتوانســت
کشــف کــرد کــه ارز 
فرصتــی را کــه ایــن کســب و کار پیشــنهاد میدهــد ببینــد ،جلوتــر از همــه پیشــنهاد
دهنــدگان رقیبــش ایــن شــرکت قهوهســاز را خریــد .ســال  2014دووی اگبرتــز وارد
ســرمایهگذاری مشــترک بــا موندلــز ،12یــک شــرکت بــزرگ زنجیــرهای غــذا در جهــان،
شــد .در پایــان ســال  2015جــب ،Keurig Green Mountain ،شــرکت قهــوه آمریکایــی را
هم به مبلغ  13.9میلیارد دالر خرید.
فقــط حامیــان مالــی نیســتند کــه بــرای ارزیابیهــای بایســته عالیشــان شــناخته
میشــوند ،LIBERTY GLOBAL .شــرکت تلویزیونــی و ارتباطــات دوربــرد آمریکایــی،
زیرچشــمی حواســش بــه  ،ITVپخشکننــده آگهیهــای بازرگانــی انگلیســی بــود .در
ســال  2015لیبرتــی گلوبــال بــه خاطــر پیشزمینــه تحقیقاتــی و ســرعتش مشــهور
شــده بــود و مالکیــت در شــرکتهای ویرجیــن مدیــا  13بــه قیمــت  23.3میلیــارد دالر
و زیگــو 14بــه قیمــت  13.7میلیــارد دالر را کامــل کــرده بــود .لیبرتــی گلوبــال توانســت
رکــورد زمــان را در ســالهای  2013و  2014بزنــد بــه ایــن معنــا کــه کمتریــن زمــان
را از شروع دیالوگ/مکالمه تا کامل کردن قرارداد طی کرد.
به شیوه چونگ کونگ هولدینگز درست پیش بروید

هولدینگهــای زیرســاخت چونــگ کونــگ 15یکــی از موفقتریــن مالکیتهــا را در
Douwe Egberts
MONDELEZ
VIRGIN MEDIA
ZIGGO
Cheung Kong Infrastructure/CKI

11.
12.
13.
14.
15.
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دهــه گذشــته تجربــه کردنــد .بــا اوراق بهــاداری کــه در اروپــا ،کانــادا ،اســترالیا و نیوزیلند
گســترده شــده بــود .رییــس هیــات مدیــره کمپانــی ویکتــور لــی اســت ،پســر بزرگتــر
ســر لــی کا-شــینگ ،مدیــر یــک موسســه اقتصــادی بــزرگ جهانــی و ثروتمندتریــن
گکنگ.
شهروند هن 
درســت مثــل دیاگئــو CKI ،هــم بــرای انتخــاب درســت هــدف ،شــهرت و اعتبــار
کســب کــرده بــود و ایــن انتخــاب را هــم مدیــون نظــرات فنــی در هــر حــوزه بــا باالترین
کیفیــت بــود .مــرور کــردن سرمشــقهای قدیمــی بــه کمپانــی در مراحــل ارزیابــی
بایســته کــه اساس ـیترین بخــش در حراجهــای داراییهــای زیرساختهاســت ،کمــک
میکند.
یکــی از بزرگتریــن مالکیتهــای اروپایــی  CKIمربــوط بــه شــبکههای بــرق قــدرت
انگلســتان 16میشــد .بــازوی پخشکننــده بــرق  ،EDFشــرکت بــرق فرانســوی کــه در آن
مســتقر هــم نبــود و بــا خریــد چندیــن کمپانــی الکتریســیته از جملــه الکتریســیته لندن
در ســال  2002بــه داخــل بــازار انگلســتان نفــوذ کــرده بــود EDF .در ســال 2010
تصمیــم گرفــت کــه میخواهــد بخشــی از برنامــه جدیــد انگلســتان بــرای تولیــد بــرق از
طریــق انــرژی هســتهای باشــد امــا بــرای ایــن کار بایــد بخشــی از داراییهایــش را
واگــذار میکــرد تــا بتوانــد پــول ایــن ســرمایهگذاری را تامیــن کنــد .بــه عــاوه
بازگشــت بــه صنعــت الکتریســیته از زمــان رکــود ســال  2009تعدیــل و کمرنــگ شــده
بود و این حوزه با مسائل رگوالتوری و دستورالعملهای جدید مواجه بود.
 CKIکــه تجــارت توزیــع بــرق محلــی را در حــراج قبلــی از دســت داده بــود ،باســیل
اسکارســا 17را وارد بــازی کــرد .مدیــر اجرایــی ارشــد گــروه کــه ســالها ســابقه کار
داشــت و حــاال قــرار بــود پیشــنهادی را در ترکیــب بــا اجــرای ادغــام و مالکیــت ()M&A
کمپانــی  CKIجلــو ببــرد بــرای داراییهایــی کــه تبدیــل بــه شــبکه بــرق قــدرت
انگلستان میشدند.
اسکارســا بــاور داشــت کــه شــیوه منحصــر بــه فــرد  CKIباعــث میشــود نســبت بــه
بقیه پیشنهاد دهندگان برتریهایی داشته باشد .او ادعا میکرد:
« CKIخــودش را بــه عنــوان اپراتــور و عملگــر داراییهــای تحــت نظــارت

16. UK Power Networks
17. Basil Scarsella

دانش ،قدرت است 103

درنظــر میگیــرد و نــه فقــط بــه عنــوان یــک ســرمایهگذار CKI...بــرای

مدتــی طوالنــی صاحــب داراییهــای تســهیالتی ماننــد آب و بــرق در
هنگکنــگ ،اســترالیا ،نیوزیلنــد ،کانــادا و انگلســتان اســت و عملیــات

اجرایــی آنهــا را هــم برعهــده دارد .وقتی شــرکت عهــده دار ارزیابی بایســته

روی یــک مالکیــت احتمالــی میشــود ،معمــوال ایدههــای خوبــی دربــاره
آن حوزه کسب و کار دارد و میتواند به ارزش آن بیافزاید».

ایــن یکــی دیگــر از نــکات کلیــدی دربــاره انجــام درســت ارزیابــی بایســته را نشــان
میدهــد :نیــاز بــه دانســتن نقــاط قــوت و ضعــف کمپانــی تــا بــه ایــن وســیله ارزیابــی
درســتی از آنچــه مهارتهــای تکمیلــی بــه حســاب میآیــد یــا منابعــی کــه در طــول
ادغام یا مالکیت مورد نیاز هستند داشته باشید.
تجــارت مســتقر در هنگکنــگ اعتبــار خوبــی در آوردن مدیــران حرف ـهای داشــت.
ســطحباالترین مدیریــت را بــه کار میبســت و بعــد آنهــا را رهــا میکــرد تــا کســب و
کار را بــه شــیوه خودشــان اداره کننــد .در ایــن شــیوه گاهــی اوقــات میشــد شــاهد
پیونــدی عالــی بــود .اینکــه عالقمندیهــای پشــتیبانان مالــی شــرکت بــا مدیریــت بــه
یــک نقطــه مشــترک برســد امــا عــاوه بــر آن ســطحی از خبرگــی فنــی در حــوزه کســب
و کار هم میشد پیدا کرد.
اسکارســا میگویــد کــه وضعیــت  CKIرا بــه عنــوان یــک ســرمایهگذار طوالنــی
مدت میشود اساس موفقیتش هم در نظر گرفت:
«دلیــل و برهانــی کــه اینجــا بــرای همــه وجــود دارد ایــن اســت کــه

میتواننــد ببیننــد  CKIســرمایهگذار طوالنــی مــدت اســت .اعتبــار و آبــرو
خیلــی مهــم اســت درنتیجــه  CKIکســب و کارش را از نقطــه نظــر مشــارکت

طوالنی مدت مدیریت میکند».

 CKIتــا اینجــا روی بازارهــای پیشــرفته و گســترش یافتــه متمرکــز بــوده اســت.
جایــی کــه ایالتهــا بیشــتر داراییهــای زیرساختشــان را بــه قیمتهــای ارزان بــرای
ترغیــب خریــداران میفروشــند .دادن انــدازه ایــن اســتخر بــرای ســرمایهگذاری بالقــوه
بــرای نگهــداری اعتبــار کمپانــی ضــروری اســت ،نــه اینکــه بــه عنــوان یــک عامــل
تجمالتی از آن استفاده شود.
از  CKIدر آســیا تــا رولزرویــس و بریتویــچ در انگلســتان ،ارزیابــی بایســته کلــی نگــر
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و محتاطانــه کــه شــما را بــه ســمت مســائلی هدایــت میکنــد کــه میتواننــد عامــل
ســود و زیــان باشــند مثــل تفاوتهــای فرهنگــی ،حیاتــی اســت .زمــان کافــی بــرای ایــن
کار بایــد درنظــر گرفتــه شــود .نمیتــوان و نبایــد در ایــن مــورد عجلــه کــرد .اجــرای
ســطح بــاالی ارزیابــی بایســته آجــر ســاختمانی اســت کــه نــه فقــط در مــورد
قیمتگــذاری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه اگــر معاملــه پیــش بــرود بــرای
مرحلــه بعــد از قــرارداد هــم ارزیابــی بایســته عالــی اســت کــه میتوانــد بنیــان یــک
پیوند ممتاز را تامین کند.
دانش ،قدرت است :بایدها و نبایدها
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باید سرمشقهایتان را انجام دهید :دانش ،قدرت است.
بایــد زمــان الزم را بــه کار ببریــد .ایــن امــر ممکــن اســت بــه کاهــش قیمــت
کمک کند.
نبایــد بترســید کــه مبــادا حرکتتــان بــه انــدازه کافــی ســریع نیســت .اگــر نیــاز
دارید باید تا زمانی که کارهای اساسی و پایهای را انجام ندادهاید صبر کنید.
نبایــد فرامــوش کنیــد کــه عوامــل خطــر غیرمرســوم مثــل فرهنــگ ،اخالقیــات و
امنیت سایبری را هم باید در مرحله ارزیابی بایسته در نظر بگیرید.
نباید از رها کردن یک معامله بد وحشت به خودتان راه دهید.
بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید کــه زمانتــان را صــرف مدیریــت همــه حامیــان
مالــی مهــم بکنیــد ،چــون تــا زمانــی کــه معاملــه انجــام شــود بــا آنهــا کار خواهیــد
کرد.
نبایــد تصــور کنیــد کــه همــه چیــز را دربــاره شــرکت هــدف میدانیــد .حتــی اگــر
فکر میکنید که آن حوزه کسب و کار و آن کمپانی را به خوبی میشناسید.
بایــد ارزیابــی بایســته را بــر طبــق تواناییهــای شــرکت خودتــان تنظیــم کنیــد تــا
معامله از جمله ائتالف انجام شود.
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ذهنتــان را جمــع و جــور کنیــد و بــه انتهــای قــرن گذشــته برگردیــد .زمانــی
کــه خطــای هــزاره بزرگتریــن تهدیــد ســایبری تلقــی میشــد .1ســالهای آخــر
 1990رشــد شــرکتهای اینترنتمحــور هــزاره شــاهد چرخشــی در معــادالت
کالن بــود کــه هنــوز هــم بــر جــدول اتحادیــه  M&Aحکمفرمایــی میکنــد .ســال
 ،1999شــرکت انگلیســی وودافــون ایرتــاچ 2پیشــنهادی بــه رقیــب آلمان ـیاش
مانســمان 3عرضــه کــرد کــه بــه عنــوان خصمانهتریــن پیشــنهاد خریــد
برونمــرزی باقــی مانــده اســت .ایــن معاملــه روح حامــی رشــد ارتباطــات بــود
کــه تــرس از بــازار مبتنــی بــر تکنولــوژی را در دوران واتــساپ /فیسبــوک
کوچک جلوه میداد و تحقیرش میکرد.
در همــان زمــان مخاطبــان مجــذوب تجارتهــای جهانــی ،هــر پیچــش و
چرخــش از هجــوم نــادر و کمیــاب انگلیســی-آمریکایی بــه یــک کمپانــی آلمانــی
را دنبــال میکردنــد تــا زمانــی کــه درنهایــت وودافــون رقــم هنگفــت 183
میلیــارد دالر را بــرای ادغــام دوســتانه پرداخــت کــرد و مانســمان وارد مذاکــره
شــد .تــا نزدیــک بــه  20ســال بعــد از آن ،ایــن ســومین معاملــه بــزرگ تاریــخ
 M&Aبود.
پنــج ســال بعــد از ادغــام؛ وودافــون مجبــور بــود بــه ســرمایهگذارانش بگویــد
کــه  28میلیــارد پونــد ( 45میلیــون دالر) بــرای مالکیــت ســرقفلی و در حقیقــت
خریــدی کــه بیشــتر بــرای بــه دســت آوردن اعتبــار بــوده ،پرداخــت کــرده کــه
بزرگتریــن رقــم ضبــط شــده بــرای تنــزل بهــای ســهام در تاریــخ بعــد از مالکیــت
بــوده اســت .ایــن مقدمـهای بــرای پرداخــت مالکیــت مانســمان بــود .تنــزل بهای
ســرقفلی کــه تــا ایــن حــد آشــکار بــود تفــاوت میــان دارایــی خالــص یک کســب
و کار خریــداری شــده و قیمــت خریــد بــود کــه نشــان مــیداد وودافــون در
پیشنهادش برای مانسمان دچار اشتباه در قیمتگذاری شده است.
بــا ایــن وجــود هنــوز هــم وقتــی ایــن معاملــه را مــورد بررســی قــرار
میدهنــد ،چــه در همــان زمــان تراکنــش مالــی و چــه عواقــب بعــد از آن،
 .1خطای هزاره به مشکلی در نرمافزارهای کامپیوتری گفته میشد که بعد از ورود به قرن بیست و یکم همه تاریخها و
برنامهها با ایراد مواجه میشدند و باید برنامهها دوباره نوشته میشدند که طبعا شرکتهای بزرگ را نگران میکرد
2. Vodafone AirTouch
3. Mannesmann
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قیمتگــذاری در فهرســت عوامــل بحرانــی آن جایــگاه چنــدان مهمــی نــدارد.
ممکــن اســت ایــن حــرف بــه نظرتــان متعجبکننــده بیایــد ،امــا واقعیــت دارد.
قیمتگــذاری یکــی از ســه اشــتباه بــزرگ بنیادیــن در معاملــه کــردن نیســت.
امکانــش هســت کــه شــما بهــای زیــادی پرداخــت کنیــد و بــا ایــن حــال در
نهایــت معاملــه موفقــی داشــته باشــید .ارزشگــذاری و قیمتگــذاری ،در تضــاد
بــا ســه اشــتباه بــزرگ برنامهریــزی ،ارتباطــات و مــردم ،حــوزهای از معاملــه
هســتند کــه شــرکتکنندگان در آن بــه طــور طبیعــی زمــان کافــی و منابــع
مناسبشــان را هزینــه میکننــد تــا درســت انجامــش بدهنــد .برخــی موسســات
در مــوردش اشــتباه میکننــد (مثــل وودافــون) امــا بــه طــور معمــول ایــن
چیزی است که توجه الزم و کافی به آن مبذول میشود.
مکانیــزم خریــدار بــرای تصمیــم گرفتــن در مــورد ارزش درســت ،کــه درواقــع
همــان قیمــت ســهلالحصول اســت (قیمتــی کــه خریــدار دوســت دارد بپــردازد)،
بــه روشهایــی در نظــر گرفتــه میشــود کــه توســط گــروه وســیعی از پیشــنهاد
دهنــدگان ماننــد حامیــان مالــی ماننــد صندوقهــای تامیــن اعتبــار ،موسســات
ســهامی خــاص و حتــی بنیادهــای مالــی قــوی و مســتقل اســتفاده میشــود تــا
بــه شــکل عمومــی یــا خصوصــی بــه صــورت اســتراتژیک بتواننــد شــرکت هــدف
را به دست بیاورند.
بســیاری از شکسـتهای واضــح و روشــن در زمینــه ارزشگــذاری بــه خاطــر
اشــتباه در شــیوه ارزشگــذاری یــا مراحلــش نیســت کــه اتفــاق میافتنــد ،بلکــه
بــه خاطــر دیــدگاه خریــدار اســت کــه یــا پیشبین ـیاش نســبت بــه آینــده یــا
ریســکی کــه متحمــل میشــود یــا هــر دوی آنهــا درســت نیســتند و درنتیجــه
وقتــی آنهــا را در مــدل مال ـیاش میگــذارد بــه صــورت ناگزیــر خدشــه ایجــاد
یکند.
م 
یــک نمونــه خــوب مالکیــت ســرمایهگذاران عربســتان ســعودی روی گــروه
( Continental Farmersکشــاورزان اقلیمــی) اســت .گروهــی کــه صاحبــان
زمینهــای کشــاورزی بــزرگ و حاصلخیــز ارزشــمند در اوکرایــن هســتند.
ســعودیها کســب و کار کشــاورزی ثبــت شــده در فهرســت شــرکتهای
انگلیســی را از طریــق برنــده ســرمایهگذاری ،شــرکت هولدینــگ یونایتــد فارزمــرز
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4خریدنــد .ایــن بخشــی از اســتراتژی فشــار عربســتان ســعودی بــرای امنیــت
غذایــی بــود .دولــت عربســتان ســعودی ،کــه درآمــد حاصــل از فــروش نفــت
هنگفتــی دارد ،زمینهــای مــزروع و قابــل کشــتی در داخــل کشــورش نــدارد .بــه
همیــن خاطــر در ســالهای اخیــر چندیــن شــرکت را کــه بــا حمایــت دولــت یــا
کنتــرل مســتقیم آن اداره میشــدند ،تشــویق کــرد تــا زمینهــای کشــاورزی در
آفریقا یا نزدیک آسیا را بخرند.
ش خــود را بــرای مهــار نیروهای
متاســفانه وقتــی روســیه در ســال  2014ارتـ 
تجزیــه طلــب بــه بخشهایــی از اوکرایــن شــرقی فرســتاد کــه نژادشــان روس
محســوب میشــد ،رونــد تولیــد غــذا کاهــش پیــدا کــرد و برداشــت محصــول و
رســیدن بــه غــذا در خــارج از کشــور تقریبــا غیرممکــن شــد .اشــتیاق عربســتان
ســعودی بــه ســرمایهگذاری در مناطقــی کــه از نظــر سیاســی متزلــزل و
بیثبــات هســتند ،یــا فراتــر از اشــتیاق آن  58میلیــون پونــد ( 88میلیــون
دالری) کــه بــه شــرکت انگلیســی پرداخــت کــرده بــود ،در اصــل یــک اشــتباه
ارزشگــذاری یــا خطــا در ارزیابــی بایســته محســوب نمیشــد .بــه جایــش
میشــود گفــت کــه یــک قمــار اســتراتژیک روی ریســکی بــود کــه نتیجــه
خوبــی نداشــت یــا بهتــر اســت بگوییــم ارزیابــی درســتی از میــزان ریســک
نداشتند.
ارزشگذاری در برابر قیمتگذاری

شگــذاری  M&Aروی نقطــه برخــورد میــان نگاههــای خریــدار بــه ارزش
ارز 
هــدف و «بــازار» متمرکــز اســت یــا انتظــارات فروشــنده از قیمــت بایــد پرداخــت
شــود( .شــکل  4.1را ببینیــد) .بــرای جلوگیــری از پرداخت اضافی پیشــنهاددهنده
همیشــه بایــد پیــش از شــروع مذاکــره و پیگیــری شــرکت هــدف بالقــوه ،حداقــل
و حداکثر قیمت خودش را مشخص کند.
بــه طــور خالصــه پنــج مرحلــه بــرای رســیدن بــه قیمــت ســهلالحصول
خریــدار هســت کــه معنایــش باالتریــن حــد قیمتــی اســت کــه خریــدار امــکان
دارد دلش بخواهد برای هدف بپردازد.
4. UNITED FARMERS
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شکل  :4.1ارزشگذاری در برابر قیمتگذاری
ارزشگذاری

/1ارزیابی ارزش هدف
/2تشریک مساعی و سود حاصل از اشتراک
/3هزینه ها و «فاکتور تصادم کسب و کارها»

قیمتگذاری

/1پیشزمینه :چرا بفروشیم؟
/2متن :ارزشیابی شرکتهای دوطرف و قیاس داد و ستدشان با هم
/3رقابت :کیفیت داراییها/سودها
/4تاکتیکهای مذاکره

)1ارزشگذاری مستقل برای سهامداران داراییهای شرکت

ن کار وجــود دارد .از جملــه میــزان کارایــی مالــی
روشهــای متفاوتــی بــرای ایـ 
شــرکت هــدف در نســبت بــا کارآیــی بقیــه شــرکتهای همتایــش در فهرســت،
ســنجش ارزش دارایــی خالــص یــا اســتفاده از مدلهــای خریــدن ســهامهای اصلــی
مدیریــت /اهرمهــای قــدرت کــه بــا پیشبینــی مالــی شــرکت و هزینــه و
بدهیهای در دسترس تعیین میشود.
خیلــی از روشهــای ارزشگــذاری ،اگــر نگوییــم همــه آنهــا ،توســط بــازار یــا داد
و ســتدهای مالــی چندگانــه تحتتاثیــر قــرار میگیرنــد .یعنــی آنچــه بقیــه
ســرمایهگذاران از محــل درآمــد یــا دخــل شــرکت یــا رقبایشــان آمــاده پرداختــش
بــه صــورت یــک ارز (دالر ،یــورو ،پونــد و غیــره) هســتند .پیشــنهاددهندگان هــدف
آشــکار همچنیــن نیــاز دارنــد کــه قیمــت ســهام هــدف را بــه مــدت  52هفتــه پیش
از انجــام پیشنهادشــان در نظــر بگیرنــد .چــون ایــن اعــداد نشــان میدهنــد کــه
روی ســطح حداقــل پیشــنهاد تاثیــر دارنــد کــه در ایــن شــرایط ســهامداران تمایــل
دارنــد کــه پیشــنهاد را قبــول کننــد .بــه عبــارت دیگــر ،هــر ســهامداری دیــدگاه
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خــودش را روی ارزش کنتــرل خواهــد داشــت .معنایــش ایــن اســت کــه ارزش
بهرههــای آینــده ســهام و در نظــر گرفتــن بهــای آنهــا در زمانــی نــه چنــدان دور ،از
جملــه چیزهایــی هســتند کــه آن مبلــغ پرداختــی ابتدایــی بایــد بعدتــر فراتــر بــرود
و به اینها هم برسد.
جالــب اســت کــه متوســط پرداخــت اولیــه  20تــا  40درصــد باالتــر از قیمــت
ســهام هنــوز مختــل نشــده ،در مالکیــت هدفهــای آشــکار اســت کــه بــه طــرز
قابــل توجهــی در طــول زمــان و بخشهــای مختلــف ثابــت باقــی میماننــد کــه
همیــن احتمــاال بازتابــی از معیــار «ارزش» رهــا کــردن کنتــرل و ســود آینــده بــرای
ســرمایهگذاران اســت .ایــن پــول پرداختــی توســط عواملــی چــون صنعــت ،کشــور
و آن نقطه زمانی مشخص در دایره  M&Aو اقتصاد نوسان پیدا میکند.
)2اضافه کنید :بدهی خالص شرکت هدف

بــرای ارزشیابــی کســب و کار بایــد عــاوه بــر در نظــر گرفتــن ســهامداران ،بــه
صاحبــان ســهام قرضــه هــم توجــه کــرد .معمــوال شــرطی مبنــی بــر تغییــر کنتــرل
شــرکت در قــرارداد صاحبــان ســهام قرضــه بــا کمپانــی هــدف وجــود دارد کــه
معنایــش ایــن اســت شــرکت خریــدار بایــد بعــد از تمــام شــدن معاملــه یــا پــول
نقــدی بــه صاحبــان ســهام قرضــه پرداخــت کنــد یــا دوبــاره بــا آنهــا ســر میــز
مذاکــره بنشــیند و دربــاره طلبهایشــان گفتوگــو کننــد و برنامــه جدیــدی
بریزند.
واضــح اســت کــه هــر گونــه نقدینگــی معوقــی کــه متعلــق بــه شــرکت هــدف
باشــد ،میتوانــد بــه عنــوان خالــص تاثیــر بدهــی مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .بــه
همیــن دلیــل اســت کــه شــرکتهایی کــه نقدینگیشــان زیــاد اســت هدفهــای
جذابتری برای مالکیت هستند.
)3اضافه کنید :کدام قسمت کنترل آن کسب و کار به تجارت خودم میارزد؟

ایــن کنتــرل بــه مالــک جدیــد اجــازه میدهــد بــه اشــتراک مســاعی و ســود از
طریــق همــکاری دســت پیــدا کنــد .اشــتراک مســاعی در ایــن مبحــث بــه ایــن
مفهــوم اســت کــه دو کســب و کار کنــار یکدیگــر ارزش بیشــتری پیــدا میکننــد تــا
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اینکــه هــر کــدام بــه صــورت موسســات مجــزا کار کننــد .اشــتراک مســاعی میتوانــد
روی درآمــد یــا هزینههــا تمرکــز داشــته باشــد .معمــوال هــم فقــط تمرکــز روی
هزینههاســت کــه آن را تبدیــل بــه نمونههــای مختلــف و نقــل و انتقــال معاملــه
میکنــد .چــون در ایــن صــورت کنتــرل ،محاســبه و ردیابــی آن بــه نســبت ســادهتر
اســت .بــه طریقــی اشــتراک مســاعی میتوانــد دقیقــا معکــوس اســاس مالکیــت
عمــل کنــد و حداقــل در تئــوری بایــد اطمینــان حاصــل کــرد کــه پیشــنهادهنده بــا
بیشــترین پتانســیل توانایــی اشــتراک مســاعی میتوانــد در حــراج بــر بقیــه رقبایــش
مســلط شــود .بــه هــر حــال بــه دالیــل متعــدد کــه تــا بــه حــال هــم در ایــن کتــاب
دربارهشــان صحبــت کردهایــم ،غــرور ،اشــتباهات اســتراتژیک ،برنامهریــزی
ضعیــف ،فشــارهای خارجــی و خیلــی چیزهــای دیگــر باعــث میشــوند کــه روی
کاغــذ همــه چیــز خیلــی امیدوارکنندهتــر بــه نظــر برســد تــا زمانــی کــه قــرار اســت
بــه آن دســت پیــدا کنیــم .ارزش ســود ناشــی از مشــارکت در مالکیــت همچنیــن
کلیــدی اســت کــه هــر معاملـهای را کــه برمبنای ســهام باشــد بــرای ســرمایهگذاران
یکند.
شیرینتر م 
)4کاری که باید انجام بدهید :تحلیلهای ارزشگذاری

در ارزشگــذاری  M&Aهیچوقــت جــواب دقیــق و منحصــر بــه فــردی وجــود
نــدارد .ســناریوهای مختلــف تحلیــل میشــوند و ارزشگذاریهــا بــر مبنــای
خروجیهــای متفــاوت محتمــل ،کــه فاکتورهــای ضــروری هســتند ،محدودهشــان
گســترده میشــود .بــا وجــود تعــداد زیــادی دادههــای منطقــی و ذهنــی و موثــر،
خیلــی ســاده میتــوان گفــت کــه چیــزی بــه عنــوان ارزش درســت  M&Aوجــود
نــدارد و همــه ارزشگذاریهــا بایــد مدنظــر قــرار بگیرنــد .ایــن نکتــه خیلــی خــوب
توســط قالــب زمیــن فوتبــال نشــان داده شــده کــه معمــوال در هــر کتــاب راهنمایــی
برای معامالت و قراردادها ارائه میشود (شکل  4.2را ببینید).
اگــر معاملــه مــورد توافــق قــرار گرفــت ،قیمــت توافقــی احتمــاال جایــی میــان
پایینتریــن و باالتریــن محــدوده اســت بــا یــک نقطــه دقیــق کــه توســط فاکتورهای
غیرمالی مثل قدرت مذاکرات مربوطه دو گروه ،مشخص و معین میشود.
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شکل  :4.2زمین فوتبال ارزشگذاری
محدوده چندگانه:
ارزش موسسه به سمت
(EBITDAدرآمد خالص)

قیمت فعلی سهام
69.4

9.2x-109x
9.8x-12.0x
10.8x-11.8x

76.4

12.6x-13.4x
12.4x-13.2x

87.7

12.1x-12.9x

85.1

10.7x-13.0x

86.1

11.9x-14.1x

گستره قیمت سهام با استفاده از مقایسه
با تجارتهای مشابه (نسبت ارزش
موسسه به درآمد خالص)EBDTA/

گستره قیمت سهام با استفاده از مقایسه
با تجارتهای مشابه (نسبت قیمت به
درآمد شرکت)

68.2

 30تا  40درصد قیمت پرداختی نسبت به
قیمت سهام فعلی

83.1

 30تا  40درصد قیمت پرداختی نسبت به
قیمت سهام فعلی

81.4

 30تا  40درصد قیمت پرداختی نسبت به
میانگین قیمت سهام در سه ماه

79.0

تنزیل گردش وجوه

67.9

95.1
100

55.7
60.2

78.1

89.4

گستره قیمت سهام
در  12ماه آخر

گستره قیمت سهام با استفاده از قیاس
داد و ستدها و تراکنشهای مالی (ارزش
موسسه به درآمد خالص)

77.6
90

80

70

60

قیمت سهم (به دالر)

)5این اعداد را کم کنید :هزینهها

50

40

هزینهها میتوانند شامل موارد زیر شوند:
هزینههــای مشاوره-ســرمای ه بانکــداران ،حســابداران ،وکال ،موسســات روابــط
عمومــی ،کارگــزاران بــورس و ســهام ،دســتمزد مشــاوران مربــوط بــه بدهیهــا
و غیــره (ایــن ارقــام میتوانــد تــا 5درصــد قیمــت مذاکــره شــده بــرای معاملــه
هم باال برود).
هزین ـ ه فرصــت-آن کارهایــی کــه شــرکت ممکــن اســت بــا زمــان و منابــع در
اختیــارش انجــام دهــد و اینکــه اگــر معاملــه هنــوز انجــام نشــده آنهــا را در فــاز
پیــش از اجــرا صــرف چــه چیزهایــی میکند(.ایــن رقــم ســختی بــرای تخمیــن
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زدن اســت امــا نبایــد آن را بــه دالیــل مختلــف نادیــده گرفــت از جملــه اینکــه
این میتواند در میان آیتمها باالترین رقم هزینه معامله فردی باشد).
عــدم هماهنگــی در اشــتراک مســاعی-وقتی اتفــاق میافتــد کــه کمپانــی تحــت
فشــار قــرار میگیــرد تــا بــه هزینههــای مشــخص اشــتراک مســاعی ناشــی از
انــدازه و مقیــاس در بــازار دســت پیــدا کنــد .ایــن امــر بخصــوص وقتــی اهمیــت
پیــدا میکنــد کــه خریــدار انتظــار داشــته باشــد بــه عنــوان بخشــی از معاملــه،
شــرکت دیگــر بخشهــای بیبهــرهاش را منحــل کنــد .ایــن بیبهــره بــودن
میتواند از لحاظ مالی باشد یا به دلیل نگرانیهای رقابتی.
هزینههــای بــه هــم پیوســتن-این رقــم میتوانــد تــا  15درصــد قیمــت معاملــه
افزایش پیدا کند ،حتی اگر شرکتها در طول چند سال از هم فاصله بگیرند.
هزینههــای ســرمایه (پرداخــت ســود)-اگر نیــاز بــه وامهــای کوتــاه مــدت باشــد
یا اگر میزان قرض برای خرید هدف افزایش پیدا کرده باشد.
روشــن اســت کــه کل کســب و کار و صنعــت و بســیاری از کتابهــای قطــور
اقتصــادی دربــاره شــیوههای ارزشگــذاری بحــث کردهانــد .امــا علیرغــم
تکنیکهایشــان و اینکــه در ذات خیلــی دقیــق بــه نظــر میرســند ،خروجــی
همیشــه بایــد بــا پایههــای منطــق و عقالنیــت بــه چالــش برخیــزد .اســتفاده از
روشهــای قیمتگــذاری یــک هنــر اســت نــه علــم و در ادامــه ایــن فصــل از کتــاب
ایــن قضیــه را توضیــح خواهیــم داد .فقــط بــه ایــن دلیــل کــه روش ارزشگــذاری
پیچیــده درنهایــت نتیج ـ ه و عــددی بــرای ارزش شــرکت هــدف بیــرون میدهــد،
معنایــش ایــن نیســت کــه عــدد درســتی در زمــان محاســبه بــرای خریــدار و در آن
معامله بخصوص است.
داشــتن یــک پروســه رســمی بــرای اینکــه دربــاره قیمــت ســهلالحصول تصمیــم
بگیریــم ،کــه در حقیقــت بــا همــه ارزشگــذاری  M&Aســر و کار دارد و عــدد دقیقــی
هــم نیســت و میتوانــد یــک بــازه گســترده را شــامل شــود ،بــه صاحبــان جدیــد
کمــک میکنــد تــا نشــانههای هشــدار را تشــخیص بدهنــد و آنهــا را ارزیابــی کننــد.
ایــن عالئــم خطــر در مرحلــهای خودشــان را نشــان میدهنــد کــه مذاکــره بــا
دشــواری جلــو مــیرود .ایــن بایــد بــه مدیــران اجرایــی کمــک کنــد کــه دالیــل
عینــی بیشــتری بــرای خریــد هیــات امنــای شــرکت داشــته باشــند و در عیــن حــال
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کمــک میکنــد کــه ببینیــد چــرا بایــد بــرای رســیدن بــه قیمــت ســهلالحصول
تصمیــم گرفــت .درنهایــت اگــر نشــانهای از قیمــت موردانتظــار در حراجی داده شــود،
بایــد بــه پیشــنهاد دهنــدگان بالقــوه کمــک کنــد کــه اگــر ایــن همــان حراجی اســت
که آنها باید در آن شرکت کنند ،خیلی زود تصمیمشان را بگیرند.
البتــه قیمــت ســهلالحصول فقــط شــامل موقعیــت خریــدار میشــود .و بــه
همــان انــدازه هــم نــگاه ســهامداران فروشــنده بــه ارزش اهمیــت دارد کــه هــر دوی
اینها در قیمتگذاری تعیینکننده هستند.
پنــج پرســش هســتند کــه روی بــازار یــا دیــدگاه فروشــنده در قیمتگــذاری
یگذارند:
تاثیر م 
)1عقالنی-چرا میخواهم یا باید بفروشم؟
)2مفهومی-رقبایم چه چیزی برای فروش دارند؟
)3کنترل-مــن یــا ســهامدارانم بــرای تغییــر و واگــذار کــردن کنتــرل چــه قیمتــی را
میپذیریم؟
)4رقابت-آیا میتوانم پیشنهاد بهتری از سوی فرد دیگری داشته باشم؟
)5مالی-پیشــنهادهنده تــا چــه حــد اســتطاعت مالــی دارد و میتوانــد هزینههــا را
بپردازد و آیا میتواند مبلغ بیشتری قرض کند؟
کارآمدتریــن خریــداران روشهــای ارزشــگذاری را در کنــار فهرســت معامــات
زندهشــان پیــش میبرنــد و غالبــا در رســیدن بــه ارزشگــذاری ســختگیرتر
هســتند :بــه ایــن معنــا کــه وقتــی نوبــت بــه مذاکــره ســر باالتریــن و پایینتریــن
قیمــت میرســد آنهــا بایــد از قبــل نــگاه خودشــان را داشــته باشــند یــا حداقــل در
مــورد معاملــهای کــه میخواهنــد در آن شــرکت کننــد خیلــی گزیدهکارتــر
هســتند .پیشــنهاد  RBSبــرای  AbN AMAROکــه منجــر بــه اتئــاف و تشــکیل
کنسرســیوم شــد ،معاملــه عجوالنــهای بــود کــه بــه نظــر میرســید برنامهریــزی
بــرای ارزشگــذاری و ارزیابــی بایســته آن خیلــی انــدک صــورت گرفتــه .ایــن نمونــه
میتوانــد نقطــه مقابــل همــان ســختگیری باشــد کــه از آن حــرف میزنیــم.
ی اولیهشــان را درســت انجــام
مدیــران ارشــد اجرایــی کــه کارهــای پایـهای و اساسـ 
ندادهانــد بعدهــا خیلــی ســختتر میتواننــد خودشــان را بیــرون بکشــند چــون در
آن زمــان آنهــا و تیمشــان (از جملــه اعضــای هیــات مدیــره) تحتتاثیــر دیگــر
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عوامــل قــرار خواهنــد گرفــت .اینهــا شــامل تعهــدات و قیــود احساســی معاملــه
میشــود :اغلــب اوقــات ایــن تمایــل وجــود دارد کــه فــرض بگیرنــد شــرکت هــدف
پیــروز خواهــد شــد و هزینههــای اضافــی مربــوط بــه زمــان و پــول را کــه تــا آن
زمان در مرحله قرارداد سرمایهگذاری شده ،به آن نسبت بدهند.
بــه دلیــل ایــن اطمینــان بیــش از حــد ،مدیرانــی کــه مســئول معاملــه M&A
شرکتهایشــان هســتند ،و در معامــات قبلیشــان هــم ســابقه موفقــی از خودشــان
بــه جــا گذاشــتهاند ،بیشــتر تمایــل دارنــد کــه بــا اســتراتژیهای خطرناکتــر و بــا
ریســک بیشــتر شــروع بــه پیشــبرد معاملــه کننــد .ایــن اســتراتژیها میتوانــد
شــامل داد و ســتدهای بــرون مــرزی شــود کــه نیازمنــد بــه تاییــد دســتورالعملهای
شــرکتی در حوزههــای قضایــی متفــاوت اســت یــا بــه مالکیتهــای خصمانــه
عالقه نشان میدهند.
اساتید معامله

علیرغــم ادعــای مــا کــه قیمــت بــاال لزومــا بــه معنــای معاملــه خطرنــاک و
بیثمــر نیســت ،شــواهدی اســت کــه معاملهگــران موفــق در فهــم قیمــت زیــرک
هســتند و در مــورد زمانبنــدی بــازار حتــی بهتــر هــم عمــل میکننــد .در واقــع
وقتــی بقیــه دســت و پایشــان بســته اســت آنهــا بیشــتر تمایــل بــه حملــه دارنــد.
یعنــی دقیقــا زمانــی کــه هــدف را میشــود بــا قیمــت خیلــی کمتــر خریــداری
کرد.
طبــق تحقیقــات جهانــی کــه در ســال  2015توســط مدرســه بازرگانــی کاس
و  IntraLinkتحــت عنــوان اســاتید معاملــه :قســمت دوم تنظیــم شــد بیشــتر
شــرکتهای موفــق  ،M&Aکــه میــزان موفقیتشــان هــم بــا محاســبه قیمــت
تولیــد شــده هــر ســهم بعــد از مالکیــت یــا فســخ ادغــام اندازهگیــری شــده ،بــه
طــرز مشــخصی نســبت ارزش معاملهشــان را در زمانهایــی کــه بــازار داغ اســت
ش شــرکتها بــه طــرز وخیمــی بــاال رفتهانــد ،نســبت انحــال بــه مالکیــت
و ارز 
را افزایــش دادهانــد .بــه صــورت مشــابه وقتــی بــازار کمتــر متــورم اســت ،آنهــا
نســبت را بــه ســمت مالکیــت بیشــتر بردهانــد تــا بیبهرهســازی یــا انحــال
بخشهای بیفایده.
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شکل  :4.3الگوی خرید و فروش معاملهکنندگان موفق
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اسناد داراییهای مدیران شرکتهای به هم پیوسته ممتاز

در تجربــه مــا ،فایــده و بهــره بــرای خریــدار موفــق عــاوه بــر چیزهایــی کــه
گفتــه شــد شــامل فرهنــگ اشــتراکی قــوی و آمادهســازی خــوب هــم میشــود کــه
از طریــق هــر دوی آنهــا ارزیابــی بایســته کارآمد و اجرای ســفت و ســخت اســتراتژی
معامله در طوالنی مدت صورت میگیرد.
دادن پول اضافه پایان جهان نیست

یکــی از کمپانیهایــی کــه نشــان داد شــانس دومــی هــم وجــود دارد،
بــود .یــک تولیدکننــده محتــوای نرمافــزاری کــه از یــک شــرکت ســهامی عــام نــه
چنــدان محبــوب میآمــد تــا کنتــرل هــدف را در داد و ســتد یــک موسســه
ســهامی خــاص بــا قیمــت باالتــر بــه دســت بگیــرد .صاحــب شــرکت ،ویســتا،
جنگــی را کــه میــان پیشــنهاددهندگان مختلــف در گرفتــه بــود ،بــرد و  Misysرا
بــه دســت آورد امــا پرداخــت پــول بیشــتر بــه خاطــر امتیازاتــی کــه هــدف داشــت،
مانعی برای ویستا نبود.
Misys
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در ســال  2012شــرکت  Misysدر فهرســت شــرکتهای اوراق بهــادار بــورس
لنــدن قــرار گرفــت .شــرکت بیــش از انــدازه بدهــی داشــت و در بــازار هــم ضعیــف
ظاهــر شــده بــود و ســهامدارانش هــم شــورش کــرده بودنــد .آن زمــان شــرکت
مشــتریمحور درســت مثــل االن بیشــتر شــامل بانکهــای بینالمللــی بــزرگ و
موسســات مالــی میشــد کــه بــا بحــران منطقــه یــورو دســت و پنجــه نــرم
میکردنــد و همیــن باعــث شــده بــود تمایلشــان بــرای ســرمایهگذاری در بخــش
نرمافزار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.
بــ ه نظــر میرســید بعــد از گــزارش  Misysمبنــی بــر اینکــه درآمدهایشــان
12درصــد ســقوط کــرده و بــه عــدد  89میلیــون پونــد ( 143میلیــون دالر) در ســه
چهــارم ســال  2012رســیده اســت ،همــه چیــز بدتــر هــم شــد .ســهامداران شــرکت،
ســرمایههای صندوقهــای بازنشســتگی ،صندوقهــای تامیــن اعتبــار و بقیــه
فعالیتهــا ،اشــتیاقی نداشــتند کــه چنــد ســال صبــر کننــد تــا اوضــاع بهتــر شــود،
در نتیجــه از فــروش شــرکت اســتقبال کردنــد .در اصــل برایشــان فرقی هــم نمیکرد
چــه کســی آن را بخــرد .هــر کمپانــی کــه میخواســت آن را داشــته باشــد و حاضــر
بــود برایــش قیمــت منطقــی پرداخــت کنــد .ضمــن اینکــه آنهــا خیلــی هــم حریــص
نبودند.
بــا سهامشــان کــه قیمــت هــر ســهم فقــط  260پنــس بــود ،ســرمایهگذاران
بخصــوص رنجیــده شــدند کــه معاملــه فــروش  Misysبــه خریــدار آمریکای ـیاش در
ســال  2011بــا قیمــت  450پنــس بــرای هــر ســهم در ایــن مــدت انقــدر افــت
کــرده بــود .بـ ه نظــر میرســید کــه اگــر آنهــا حــاال مجبــور شــوند پیشــنهاد بــرای
همــه ســهام را از طــرف تمنــس 5رقیــب تجــاری سوییسیشــان قبــول کننــد ،آن
هــم بــدون هیچگونــه مبلــغ اضافــی بــرای هــر ســهم ،کــه شــرایط غیرمعمولــی
بــود ،درســت ماننــد بیشــتر پیشــنهادهایی کــه بــه شــرکتهای هــدف ســهامی عــام
میشــد شــامل  20تــا 40درصــد کنتــرل فوقالذکــر بــود .بــه هــر حــال  Misysو
بانکــداران ســرمایهگذارش جــوری مدیریــت کردنــد کــه ایــن جنــگ بــرای پیشــنهاد
فروش به پیش برود.
 ،CVCیــک موسســه ســهامی خــاص ،و  VALUE ACTبزرگتریــن ســرمایهگذار
5. temenos
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21.5 ،Misysدرصــد شــرکت را نگهداشــتند و بــه نظــر میرســید منتظــر روزی
هســتند کــه بتواننــد آن را هــم بــا قیمــت باالتــری بفروشــند .امــا آن یکــی شــرکت
ســهامی خــاص کــه در آمریــکا مســتقر بــود یعنــی ویســتا ،مدیــران غیراجرایــی
 Misysرا بــه طــرف خــودش کشــاند و پیشــنهاد شــگفتانگیز  350پنــس بــرای هــر
ســهم را مطــرح کــرد کــه 6درصــد اضافــه بــر قیمــت ســهام شــرکت بــود کــه طبعــا
باعث شد پیشنهاد  CVCافزایش پیدا کند.
ویســتا ،متخصــص در امــور تکنولــوژی ،ارزشــگذاری  Misysرا بــا قیمتــی بیــش از
 1.2میلیــارد پونــد ( 2میلیــارد دالر) بــه پایــان رســاند .حتــی بــا وجــود آنکــه
درآمــدش سراشــیبی را طــی میکــرد .تحلیلگــران قیمــت ویســتا را بــا عنــوان
«ضربــه کامــل» توصیــف کردنــد و بســیاری از مفســران فکــر کردنــد کــه موسســه
ســهامی خــاص مبلــغ هنگفتــی پرداخــت کــرده تــا ایــن جنــگ مزایــده را بــه
صــورت ســاختگی داغ کنــد .امــا تــا بــه حــال کــه ویســتا موفقیــت بزرگــی از Misys
6
بــه دســت آورده و آن را بــا یکــی از شــرکتهای اوراق بهــادارش بــه نــام تــوراز
ترکیــب کــرده اســت .تــوراز ،کســب و کار ســابق تامســون رویتــرز بــود کــه
نرمافزارهــا را بــرای مدیریــت خزانــهداری و تراکنشهــا و داد و ســتدهای مالــی
بــازار ســرمایه تامیــن میکــرد .بعدتــر بــا  ، INDیــک شــرکت تامیــن کننــده نــرم
افــزار بانکــداری موبایــل و  CUSTOM CREDIT SOLUTIONSچفــت شــد کــه ایــن
دومی نرمافزارها را برای مدیریت مراحل برنامهریزی وامها طراحی میکرد.
ویســتا ندیــم صیــاد ،7از مدیــران کارکشــته شــرکت اوراکل 8را کــه پیــش از ایــن
هــم بــا آنهــا همــکاری کــرده بــود ،وارد کار کــرد .ندیــم صیــاد بخشــی بــه لطــف
بهبــود وضعیــت مالــی بازارهــای اروپایــی توانســت چرخشــی در  Misysایجــاد کنــد.
در پایــان ســال  ،2014ویســتا بــا مشــاوران بانکــی ســرمایهگذاریاش قــرار مالقــات
ترتیــب داد تــا شــرکت را بــرای مرحلــه دو مســیره جدیــدی آمــاده کنــد( .انتخــاب
بیــن فــروش یــا  IPOبــود) و طبــق آنچــه اســکای نیــوز گــزارش داد بعــد بــا
گروههــای مختلفــی از جملــه تماســک ،9حاکــم مطلــق ســرمایه و ثــروت در
turaz
Nadeem Syad
ORACLE
Temasek
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سنگاپور صحبتهایی داشتند.
چیــزی کــه بیشــتر از همــه محتمــل بــه نظــر میرســد ایــن اســت کــه ویســتا
پتانســیلهای Misysرا بهتــر از هــر کــس دیگــری درک کــرده و میشــناخت .در
نتیجــه توانایــی و اســتطاعتش را بــه کار گرفــت تــا بیشــتر از بقیــه برایــش پــول
بدهــد (دادن پــول اضافــه آن هــم جلــوی چشــمان همــه رقبــا) چــون قــادر بــود از
آن کســب و کار ارزش بیشــتری اســتخراج کنــد .ویســتا ارزیابــی بایســتهاش را انجــام
داده بــود .چیــزی کــه بعدهــا بازتابــش را در ارزشــگذاری معاملــه دیدیــم و بــا وجــود
این تمایل داشت که قیمت باالتری بپردازد.
عجیــب نیســت کــه در تحقیــق مجلــه فوربــز روی  500مدیــر مالــی کــه در
ادغامهــای کمپانیهایشــان شــرکت داشــتند ،پرداخــت اضافــه در فهرســت دالیــل
ن جــدول قــرار دارد .پرداخــت اضافــه ،زیــر
شکستشــان ،در ســطوح پاییــ 
فرهنگهــای غیرقابــل تطبیــق ،ناتوانــی در مدیریــت هــدف و تصــادم شــدید
ســبکهای مدیریتــی بــه عنــوان هفتمیــن دلیــل در فهرســت اشــتباه بــزرگ
«شکســت در توجــه درســت بــه مــردم» بــه چشــم میخــورد .همانطــور کــه در
بخــش اســتخراج معــدن جهانــی در ســال  2007اتفــاق افتــاد یــا ماجــرای
ســرمایهگذاران عربســتان ســعودی در حــوزه کشــاورزی در اوکرایــن .اگــر چــه در
هــر دوی ایــن مثالهــا در همــان زمــان شــواهدی وجــود داشــت کــه احتمــال
تغییر شرایط بازار را نشان میداد.
قیمتگذاری در خطر

شکســت در جلــو افتــادن از اتفاقــات قابــل پیشبینــی در نهایــت شکســت در
بررســی اســتراتژی بنیادیــن اســت .بــا معاملــه زمینهــای کشــاورزی اوکرایــن،
تگــذاری 48درصــد باالتــر از حــد معمــول بــرای قیمــت هــر ســهم ،آن هــم
قیم 
پیــش از حــذف فاکتورهــای هزینهبــر ،علیرغــم اینکــه میــزان دریافتــی شــرکت
هــدف ســقوط کــرده بــود ،فقــط میتــوان اینطــور توجیــه کــرد کــه ســرمایهگذاران
عربســتان ســعودی از اســاس دیــدگاه کامــا متفاوتــی حتــی در بنیانهــا داشــتند
(یــا اینکــه بگوییــم افــق دیدشــان خیلــی محــدود بــوده اســت) .آنهــا مثــل بقیــه
بــازار معنــای ریســک متناســب را نمیدانســتند .نگاهــی بــه آن منطقــه نشــان
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مــیداد کــه تاریخچــه طوالنــی مدتــی در پشــتیبانی روسهــا از جداییطلبــان
وجــود دارد کــه از نظــر قومشناســی اساســا جــزو اقــوام روس در کشــورهای زمــان
اتحادیــه شــوروی هســتند .درنتیجــه آنهــا بایــد در محاســبه ارزشگذاریشــان
خیلی بهتر از اینها در پیشبینی وقایعی که اتفاق افتاد ،عمل میکردند.
گاهــی اوقــات اتفاقاتــی کــه میتواننــد تاثیــرات بزرگــی روی مالــکان داشــته
10
باشــند قابــل پیشبینــی نیســتند( .بــه آنهــا در اصطــاح اتفاقــات «قــوی ســیاه»
گفتــه میشــود) امــا بــه نــدرت چنیــن اتفاقاتــی بــدون هیچگونــه هشــداری رخ
میدهنــد .مراحــل توســعه یافتــهای در مدیریــت ریســک بــرای مشــخص کــردن
ســناریوهای ممکــن(و نــه لزومــا محتمــل بودنشــان) وجــود دارد و محاســبه
ارزشــگذاری و قیمتگــذاری بــرای یــک معاملــه  M&Aبایــد در ایــن ســناریوها
گذاشته و تست شوند.
نمونــه معامالتــی کــه بــه صــورت بالقــوه بــا تغییــرات قابلپیشبینــی در
تکنولــوژی مواجــه میشــوند ادغــام فجیــع  AOL/TIME WARNERاســت .وقتــی آنهــا
در پیشبینــی تغییــر عظیمــی کــه اینترنــت پرســرعت میتوانســت در جهــان
ســرگرمی ایجــاد کنــد شکســت خوردنــد .اگرچــه نشــانههای روشــنی در زمــان
ادغــام وجــود داشــت کــه همــه چیــز بــه ایــن ســمت خواهــد رفــت .تعــدادی از
تحلیلگــران مشــهور در آن زمــان میگفتنــد کــه نمیتواننــد معنــای ایــن قــرارداد
را بفهمنــد .تــام ولزیــن ،11تحلیلگــر ســهام در اســتانفورد سی.برنســتاین مــدت
کوتاهــی بعــد از آنکــه مفــاد ایــن قــرارداد اعــام شــد بــه نیویــورک تایمــز گفــت:
«زمــان واقعــا دشــواری اســت وقتــی مجــرای تنفســی کــه روز بــه روز بزرگتــر
میشــود تنــگ شــده و نفــس کشــیدن را ســخت میکنــد ».و درک نــه  AOLو نــه
 TIME WARNERهیــچ کــدام آســان نبــود چــون  AOLکــه درآمــدش از وجــوه
اشــتراک ،آگهیهــا و پیامهــای بازرگانــی اینترنــت بــود در حالــی کــه TIME
 WARNERپنــج بخــش مجــزا داشــت کــه هــر کــدام از آنها چرخــه تجــاری مخصوص
خودشان را داشتند.
تاثیــرات اصالحــات دســتورالعملها هــم جــزو چیزهایــی اســت کــه بایــد در
10. BLACK SWAN
11. Tom WOLZIEN
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پیشبینیهــا مــد نظــر قــرار داد .بــرای نمونــه ،دســتورالعملهای مالــی کــه بیمــه
اعتبــاری را ممنــوع کردهانــد یــا دســتورالعملهای پزشــکی کــه شــرکتهای
دارویــی را از ســاخت یــک ســری داروهــای بخصــوص منــع میکننــد ،جــزو
ریســکهای قابــل پیشبینــی محســوب میشــوند .بــه هــر حــال نقــاط کــور
اندکــی هســتند کــه بــه آشــکاری آن نمونــهای کــه میــان مدیــران اجرایــی در
صنعت حفاری و استخراج در سال  2007پیش آمد ،وجود دارند.
بــا جهانــی کــه بــا ســرعت هــر چــه تمامتــر بــه ســمت منحنــی صعــودی
ی جهــش یافتــه بــود ،ســالهایی کــه منتهــی بــه ســقوط مالــی 2008
اقتصــاد 
شــدند بــرای بیشــتر کاالهــای مصرفــی ،ســالهای خوبــی بــه حســاب میآمدنــد.
نــه تنهــا آمریــکا و اروپــا شــکوفا شــدند کــه کشــورهای  BRIC12هــم بــا ســرعت هــر
چــه تمامتــر بــه ایــن گــروه پیوســتند .چیــن و هنــد بــا ســرعتی شــروع بــه
شهرســازی کردنــد کــه هیــچ جــای دیگــری در جهــان بــه گــرد پایشــان هــم
نمیرســید و قیمــت کاالهــای مصرفــی هــم در حالــی کــه آنهــا بــا خریــداران
آمریــکای التیــن بــر ســر معــادن کانــی آهــن و آلومینیــوم دعــوا داشــتند ،رونــد
صعودی پیدا کرد.
شــکوفایی بازارهــای نوظهــور شــرکتهای حفــاری بــزرگ ،از جملــه تــام آلبانیــز
مدیــر اجرایــی ریــو تینتــو 13را متقاعــد کــرد کــه ایــن صنعــت وارد یــک چرخــه
جدیــد پایانناپذیــر شــگفتانگیز شــده اســت .جایــی کــه هیچوقــت ،هیــچ نقطــه
فرودی برایش وجود ندارد.
ایــن زره شکســتناپذیری بــه بزرگتریــن رقبــای آلبانیــز و ریــو تینتــوBHP ،
نکــور 14و  Xstrataایــن اعتمــاد بــه نفــس را داد کــه بــا خیــال
 BILLITONو گل 
خــوش ســراغ سرخوشــی کــردن برونــد .عبــارت چرخــه پایانناپذیــر ســال 2009
هــم مــورد اســتفاده قــرار گرفــت وقتــی بانکهــای آمریکایــی و اروپــای غربــی بــرای
خــروج اضطــراری مالیــات دهندگانشــان التمــاس میکردنــد .امــا آلبانیــز ایــن
واقعیــت جدیــد را تشــخیص نــداد ،اینکــه نیــاز بــرای آلومینیــوم و آهــن کاهــش
یافتــه چــون تولیــد ماشــین ،ماشــینآالت ســنگین و کارهــای ســاختمانی روندشــان
 .12برزیل ،روسیه ،هند و چین

13. RIO TINTO
14. GLENCORE
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تــا ســال  2013کنــد شــده بــود .یعنــی همــان ســالی کــه بــه دلیــل آگاهــی از افــت
 38میلیارد دالری او را از مقامش برکنار کردند.
آلبانیــز ســال  2007بــه ریــو پیوســته بــود .وقتــی چرخــه مصــرف در اوج
خــودش بــود و قیمــت آلومینیــوم در باالتریــن ســطح  20ســال اخیــر ایســتاده بــود.
در همــان زمــان بزرگتریــن تولیدکننــده آلومینیــوم جهــان ،آلــکان ،تقاضــای
محافظــت کــرد چــون یــک پیشــنهاد دهنــده ناخواســته پیــدا کــرده بــود .کمپانــی
آلبانیــز هــم توســط پیشــنهاددهنده غیردوســتانه خــودش یعنــی BHP BILLITON
دائــم تعقیــب میشــد .آنهــا قــرارداد را بــه مبلــغ  38.1میلیــارد دالر نهایــی کردنــد
یعنــی 65درصــد بیشــتر از قیمــت ســهم خالــص آلــکان .آلبانیــز ادعــا کــرده بــود:
«ماجرا قرار گرفتن در مکان درست در زمان درست است».
مدیــر اجرایــی ســابق آلــکان ،دیــک ایوانــز ،ایــن ماجــرا را بــه گونــه متفاوتــی
توصیــف کــرد .او در گفتوگــو بــا والاســتریت ژورنــال در ســال  2013بــا اســتفاده
از افــق دیــدی کــه داشــت گفــت« :ایــن یکــی از بدتریــن تصمیمهایــی بــود کــه
میشــد گرفــت .یکــی از بزرگتریــن اشــتباهاتی کــه بزرگتریــن معامــات فلزهــا و
اســتخراج معــادن در تاریــخ جهــان بــه خــود دیــده بــود در حالــی کــه چرخــه کاالی
مصرفی در نقطه اوج خودش بود».
خریــد آلــکان بــه ریــو تینتــو کمــک کــرد کــه آن نزدیکــی غیردوســتانه BHP
 BILLITONرا بــرای مدتــی دفــع کنــد .اگــر چــه در آن زمــان رقیبــش بــه صــورت
رســمی اعــام کــرده بــود کــه از تاریــخ نوامبــر  2008دیگــر تمایلــی بــه تعقیــب این
15
شــرکت نــدارد و دو مــاه بعــد از ســقوط بــرادران لیمــان بــرای BHP BILLITON
ســخت بــود کــه بخواهــد بــرای معاملــه پــول قــرض کنــد .رگوالتورهــا همچنیــن
تهدیــد کــرده بودنــد کــه در ماههایــی کــه بوروکراســی زائــد در جریــان اســت
معامله را فسخ میکنند.
در اثنایــی کــه معاملــه آلــکان انجــام میشــد ،بــرای ریــو تینتــو بدهــی بزرگــی
بــه جــا مانــد آن هــم درســت در زمانــی کــه دنیــا در سراشــیبی یــک بحــران مالــی
بــود :در عــرض یــک شــب بدهــی خالــص شــرکت تــا رقــم  46.3میلیــون دالر
افزایش پیدا کرد یا در اصل 94.5درصد رقم بازگشتی ،از  2.4میلیارد دالر.
15. Lehman Brothers
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ریــو تینتــو تنها شــرکت اســتخراجی نبود کــه روی نقدینگــی حاصل از شــکوفایی
کاالهــای مصرفــی حــرص و طمــع نشــان داد .شــرکت برزیلــی ویــل 16در ســال 2006
بــا رقمــی معــادل  18میلیــارد دالر  Incoرا خریــد و شــرکت آمریکایــی کوپــر
مکمــوران فریپــورت و گولــد و شــرکا 17بــه مبلــغ  23میلیــارد دالر شــرکت فلپــس
داج 18را خریــد .طبــق گــزارش ســیتیبانک در ســال  ، 2015بزرگتریــن گروههــای
اســتخراج معــدن جهــان در معامــات  M&Aکــه از ســال  2007اجرایــی شــده بــود،
چیــزی حــدود 90درصــد ارزش آنهــا نــزول کــرد .بانــک محاســبه کــرده بــود کــه
روی هــم رفتــه شــرکتهای اســتخراج معــدن در آن هفــت ســال داراییهــای بــه
ارزش  85میلیــارد دالر جمــع کــرده بودنــد ،کــه نماینــده 18درصــد از میانگیــن پایــه
داراییهایشــان بــود و در نهایــت بــه همــه آنهــا خســارت زدنــد .بیشــتر آنهــا وقتــی
تحتتاثیــر قــرار گرفتنــد کــه ریــو تینتــو34 ،درصــد ســرمایه پای ـهاش را از دســت
داد و شرکت آمریکایی-انگلیسی با 23درصد سرمایه پایهاش دچار اخالل شد.
ریــو تینتــو بزرگتریــن معاملــه را در بدتریــن زمــان ممکــن انجــام داد .یکــی از
آژانسهــای بــزرگ اعتبارســنجی بــه نــام فیــچ گفتــه بــود کــه ایــن نگرانــی وجــود
داشــت کــه ممکــن اســت نیــاز پیــدا کننــد نــرخ اعتبــار کمپانــی را پاییــن بیاورنــد.
ریــو تینتــو مجبــور شــد بــرای نجــات مســائل مربــوط بــه حــق و حقــوق کالهــش را
جلــوی ســهامدارانش از ســر بــردارد و ابــراز شــرمندگی کنــد .و بعــد تــاش کردنــد
کــه آنچــه را از داراییهــا مانــده بــود بــه ســادهترین شــکل ممکــن بفروشــند آن
هــم در زمانــی کــه بــرای هــر چیــز خریــدار کمــی وجــود داشــت و بدتــر اینکــه
تعداد کسانی که استطاعت خرید داشتند هم کمتر از اینها بود.
همانطــور کــه اقتصــاد بــه تدریــج رشــد کــرد ،ریــو تینتــو هــم تنشهایــش را
پشــت ســر گذاشــت و امیــدوار شــد کــه قیمــت آلومینیــوم دوبــاره رشــد کنــد .امــا
دســت چیــن را نخوانــده بــود و رشــد تولیــد داخلــی آلومینیــوم این کشــور را دســت
کــم گرفتــه بــود و از طــرف دیگــر تقاضــا را در زمینــه فلــزات زیــادی دســت بــاال
ارزیابــی میکــرد کــه بــه خاطــر ســقوط در فــروش ماشــینهای جدیــد در حقیقــت
در حالــت اضطــرار قــرار داشــت .کمپانــی تنــزل بهــای ســهامش را بــه تعویــق
16. VALE
17. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc
18. Phelps Dodge

 124چرا شکست میخورید؟

انداخــت و در ســال  2009در قبــال خریــد آلــکان فقــط 1میلیــارد دالر دریافــت
کــرد .امــا وقتــی امیدهایــش بــرای رســیدن بــه ســود ناامیــد شــد مجبــور شــد 14
میلیــارد دالر بهــای اســمی ســهام را در دو قــرارداد تنــزل بدهــد :هــم در معاملــه بــا
آلــکان و هــم  3.9میلیــارد دالر تنــزل در مالکیــت معــدن زغــال ســنگ موزامبیــک
که شخصا توسط آلبانیز در سال  2011خریداری شده بود.
در ایــن برهــه جایــگاه آلبانیــز دیگــر قابــل دفــاع و مذاکــره نبــود .او در ســخنرانی
خداحافظـیاش در ژانویــه  2013گفــت« :در حالــی کــه مــن ایــن کســب و کار را بــه
شــکلی خــوب و در کمــال احتــرام تــرک میکنــم ،کامــا متوجــه شــدهام کــه
مســئولیت جوابگویــی بــه همــه جنبههــای کار ،همیشــه یکــی از وظایــف مدیــر
ارشد اجرایی باقی میماند».
ارزشیابی چیزهای غیرملموس

همانطــور کــه خطاهــای اســتراتژیک در قضــاوت خریــداران را بــه ســمت
ریســک قیمتگــذاری اشــتباه میبــرد ،طبقهبنــدی هــم بــرای اشــتباهات
قیمتگــذاری «واقعــی» وجــود دارد .جایــی کــه خریــدار ارزشــی را بــه دارایــی
شــرکت هــدف الصــاق میکنــد امــا ارزش را زیــادی یــا کــم در نظــر گرفتــه یــا
حتی در حالت نگرانکنندهتری اصال دارایی را درست تشخیص نداده است.
تصــور چنیــن چیــزی علیرغــم اینکــه ارزش در بیشــتر کســب و کارهــا ایــن
روزهــا از منابــع ناملمــوس ناشــی میشــود ،کار دشــواری اســت .چیزهایــی کــه در
بیانیههــای مالــی نــه مشــخص میشــوند و نــه مــورد بازرســی قــرار میگیرنــد.
فقــط در تراکنشهــای مالــی و داد و ســتدهای  M&Aاســت کــه ایــن نــکات خودشــان
را در کتابهــا نشــان میدهنــد .حتــی تخصیــص قیمــت خریــد در موقعیــت
معاملــه هــم ،ارزش را بــه آن چیزهــای ناملموســی نســبت میدهــد کــه شناســایی
هویتشــان آســان اســت ،از جملــه حقــوق IPهــای ثبــت شــده .19امــا بعــد بیشــترین
intangible property .19حقــوق یــا مالکیت فکری/به حقوقی گفته میشــود که به صاحبــان آن حق بهرهوری از
فعالیتهای فکری و ابتکاری انسان را میدهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی
نیست .حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر ،حق اختراع،
حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام ،عالئم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف
به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیتهای فکری است
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قســمت ارزشگــذاری را در یــک کلمــه جمــع میکنــد :اعتبــار .بــه دالیلــی کــه
بایــد روشــن شــوند ،مــا مــرگ اعتبــار را ،حداقــل در معنــای عــدد و رقــم و حســاب
و کتاب ،پیشبینی میکنیم.
در دنیایــی کــه توســط تکنولــوژی افسارگســیخته جلــو مــیرود و همیــن
تکنولــوژی هــم بــر آن حکمفرماســت ارزیابــی محتاطانــه از ارزش واقعــی و
داراییهایــی کــه کمتــر یــا بیشــتر قابــل شناســایی هســتند و IPهــای ناملمــوس
مســئلهای اســت کــه در  M&Aاهمیتــش روز بــه روز افزایــش پیــدا میکنــد .بــا
مدیریــت نادرســت در یــک داد و ســتد IP ،میتوانــد تبدیــل بــه باتالقــی شــود کــه
روی هــر معاملــه  M&Aتاثیــر معکــوس بگــذارد .مثــل وقتــی کــه فولکسواگــن،
رولزرویــس را خریــد و بعــد از مالکیــت آن متوجــه شــد کــه حقــوق اســتفاده از نــام
لوکــس ایــن برنــد تولیــد ماشــین را نخریــده اســت (فصــل ســوم را بخوانید) .اشــتباه
فولکسواگــن محــدود بــه خــودش نیســت :بــه شــیوه مشــابه شــرکت معــروف eBay
بــه مبلــغ  3.2میلیــارد دالر اســکایپ را خریــد و بــه نظــر میرســید کــه متوجه نشــده
هســته اصلــی تکنولــوژی اســکایپ تحــت لیســانس موسسـهای اســت کــه خــارج از
خــود اســکایپ و ایــن معاملــه قــرار دارد و بعــد از خریــد هــم ایــن رابطــه منقضــی
میشود.
20
در گذشــته ،ارزیابــی  IPمحــدود بــه کلمــات ســیاه و درشــت تایپــی بــود کــه
حقــوق IPشــان را ثبــت کــرده بودنــد .بــه ایــن معنــا کــه شــامل طراحیهــا و الگوهــا
(کــه بخصــوص در صنعــت بیوتکنولــوژی ،داروســازی و هــر چیــز دیگــری کــه
مربــوط بــه سیســتم زندگــی میشــود ،اهمیــت پیــدا میکردنــد) ،عالئــم تجــاری،
حقوق طراحی ،اسم دامنهها و قوانین کپی رایت میشد.
بــه همیــن دلیــل ،ارزیابــی بایســته  IPبــه صــورت ســنتی توســط موسســات
حقوقــی انجــام میگرفــت .در طــول فــاز ارزیابــی بایســته ،آنهــا روی  IPتمرکــز
میکردنــد کــه بــه آســانی میتوانســت دیــده شــود و درنتیجــه خیلــی مرســوم
بررسی میشد .شیوه ارزیابی هم از این قرار بود:
اطمینــان پیــدا کــردن از اینکــه هــدف صاحــب یــک  IPثبــت شــده اســت یــا
حقــوق اســتفاده از آن را دارد شــامل بخشــی از معاملــه بــود( .در فــروش
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داراییهــا) یــا شــرکت هــدف صاحــب آن اســت (در فــروش ســهام) و مشــخص
کردن و عدد و رقمی که این  IPبا آن ثبت شده بود.
تاثیر تغییر کنترل روی این  IPثبت شده باید بررسی میشد.
ایــن مســاله بایــد احــراز میشــد کــه آیــا هیــچ چالــش قانونــی معوقــی ســر راه
ایــن  IPثبــت شــده در شــرکت هــدف هســت یــا نقــض حقــوق  IPثبــت شــده
توسط شرکت هدف که به هرحال نتیجه هر دو مورد ریسک زیاد بود.
ضمانتهــای زمــان مذاکــره از طــرف خریــدار بــرای اینکــه مــوارد بــاال را تاییــد
کنــد .گاهــی اوقــات اصــا ایــن کار بــه جــای ارزیابــی بایســته انجــام میشــد
نه اینکه عالوه بر آن صورت بگیرد.
خریــدار و مشــاورانش در جسـتوجوی ارزش داراییهــای بــه دســت آمدهشــان
هســتند و ارزش را بیــن داراییهــای حاصــل شــده ملمــوس و غیرملمــوس تقســیم
یکنند.
م 
شگــذاری  IPمعمــوال بعــد از فــروش بــا اســتفاده از یکــی از ســه روش اصلــی
ارز 
زیر حاصل میشود:
هزینــه :اینکــه جایگزیــن کــردن دارایــی  IPمبتنــی بــر شــمایلی کــه میخواهیم
از آن الگــو بگیریــم 21چقــدر هزینــه دارد؟ چالشــی کــه اینجــا وجــود دارد ایــن اســت
کــه معیــار و مبنــا و ســنگ محــک همیشــه در دســترس نیســت و حتــی جایــی کــه
خریــدار یــا مشــاور ،بــه آنهــا اشــاره میکننــد در مراحــل جلوتــر ارزیابــی بایســته،
یهــای  IPغالبــا هــر کــدام بــه روشــی منحصــر بــه فــرد هســتند .بــه همیــن
دارای 
دلیــل ســخت اســت کــه یــک الگــو یــا معیــار داشــته باشــیم تــا بــا آن قیــاس انجــام
بدهیم و ارزش  IPرا بسنجیم.
بــازار :خریــد یــک دارایــی مشــابه چقــدر هزینــه در پــی خواهــد داشت؟مشــابه
بــا مســئله در دســترس بــودن الگوهــا ،یکتــا بــودن داراییهــای  IPو معامــات
منحصــر بــه فــرد  M&Aمیتوانــد تشــخیص یــک الگــوی مشــابه و تعییــن ارزش آن
را به کاری دشوار بدل کند.
درآمــد :وقتــی صاحــب امــوال و داراییهــا میشــوید در همــان بــدو امــر تــا
چــه حــد برایتــان درآمدزایــی دارد؟ ایــن محاســبه میتوانــد برمبنــای هزینههــای
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متفــاوت گرفتــن جــواز  IPاز گــروه ســوم باشــد یــا بــر طبــق تخمینــی از بهرههــای
اضافــه کــه توســط تجــارت هــدف تولیــد میشــود ،بــه دســت بیایــد .ایــن بهرههــای
اضافــه را بایــد بــا بهــره ناشــی از کســب و کارهــای بــدون  IPمقایســه کنیــد .ایــن
تخمیــن درآمــد بعدتــر میتوانــد برایتــان مســیر بیــن  5تــا  10ســال آینــده را بــا
اســتفاده از تکنیکهــای محاســبه ارزش خالــص کنونــی ،روشــن کنــد .و بــرای
مشخص کردن ارزش فعلی برای جریان درآمد ،مدلسازی شود.
بــه هــر حــال در ســالهای اخیــر ،توافقــی وجــود داشــته کــه در چیزهــای
غیرملمــوس ارزش مشــخصی وجــود دارد کــه میتوانــد ورای ســوژه ارزیابــی بایســته
 IPقانونی گسترش پیدا کند.
انــدرو واتســون ،رییــس اســتراتژی  IPدر  ،EYموسســه خدمــات حرفــهای و
یگوید:
حسابداری بینالمللی م 
چالشهــای اصلــی بــا داراییهــای غیرملمــوس و  IPایــن اســت کــه از
هیــچ ذرهبیــن ثابتــی بــرای ارزیابــی آنهــا نمیشــود اســتفاده کــرد در

حالــی کــه ایــن داراییهــای غیرملمــوس مهمتریــن منابــع ارزشــی

هســتند امــا هیــچ زبــان مشــترکی بــرای حــرف زدن دربــاره آنهــا

وجــود نــدارد .بیشــتر مرســوم اســت کــه بعــد از کســر ارزش داراییهای
عینــی شــرکت هــدف از قیمــت خریــد ،آن را کشــف کنیــم .چیــزی

حــدود 95درصــد ارزش مربــوط بــه داراییهــای غیرملمــوس اســت.
ارزش حقــوق  IPثبــت شــده را بــا اســتفاده از روشهــای گوناگــون مثــل

معافیــت از حــق امتیــاز دربیاوریــد و هنــوز هــم مقــدار عظیمــی از ایــن

ارزشــگذاری باقیمانــده کــه معمــوال بــه «اعتبــار» اختصــاص داده

میشــود .اگــر خریــداری قــدر همــه داراییهایــی را کــه تصاحــب

کــرده ندانــد و برایشــان کوشــش قانونــی بــه خــرج ندهــد ،در واقــع
نمیتوانــد آن داراییهــا را مشــخص و ارزیابــی کنــد و در ایــن صــورت
خطر جدی اختالل در اعتبار وجود دارد.

داخــل ایــن عنصــر اعتبــار ،داراییهــای زیــادی در اشــکال و اندازههــای
گوناگــون وجــود دارد .افــراد اجرایــی و کارکنــان یــک شــرکت ،مخــزن اصلــی
ارزشهــای غیرملمــوس هســتند .ارزشــمندترین دارایــی بیشــتر کمپانیهــا دانشــی
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اســت کــه میگویــد چــه کاری بایــد انجــام دهیــد و درواقــع چــه کاری نبایــد انجــام
شــود (حقــی کــه آن را بــه عنــوان فــوت و فــن منفــی میشناســند) و از یــک طــرف
دربــاره اینکــه چطــور یــک محصــول تولیــد شــود یــا چطــور آن را بــه بــازار عرضــه
کنیــم ،اظهارنظــر فنــی میکنــد و از طــرف دیگــر ارتباطــات بــا تامینکننــده را
ایجــاد میکنــد .ایــن دانــش نمونــهای از چیــزی اســت کــه دربــاره دارایــی
غیرملمــوس گفتیــم .چنیــن دانشــی بــه نــدرت میتوانــد توســط حقــوق  IPقانونــی
رســمی مثــل الگوهــا و طراحیهــا یــا محافظــت از برنــد تجــاری تاییــد شــود .در
واقــع فکــر درســت در طــول اســتراتژی  IPعامدانــه تصمیــم میگیــرد کــه بــرای
محافظت ثبت شده از این داراییها کاری انجام ندهد.
اســتثنای اصلــی ایــن قانــون کــه ارزشــمندترین دارایــی در حقوق  IPثبت نشــده
اســت ،در بخــش علــوم زیســتی بــه چشــم میخــورد .در داروســازی ،بیشــترین
ارزش غیرملمــوس در فرمولهاســت .کــه رقیــب را بــرای  20ســال از اســتفاده از
اختــراع مشــابهی محــروم میکنــد و ایــن حــق را بــه شــرکت میدهــد تــا فرمــول
را بــرای خــودش نگهــدارد .درســت در انتهــای عمــر یــک فرمــول ،دیگــران میتوانند
از آن اســتفاده کننــد کــه در آن نقطــه 80درصــد از درآمدهــای ناشــی از آن در
عــرض دو هفتــه ناپدیــد میشــوند و دیگــر هیچوقــت برنمیگردنــد .بــه هــر حــال
حتــی در ایــن بخــش هــم داراییهــای غیرملمــوس ارزشــمند دیگــری وجــود دارنــد
مثــل اظهارنظــر فنــی کــردن در اجابــت تاییــد دســتورالعملها و همکاریهــای
( .R & Dتحقیق و توسعه).
از لحــاظ ســه اشــتباه بــزرگ معاملــه کــردن ،خطاهــای ارزشــگذاری غالبــا در
اشــتباهات مربــوط بــه آدمهــا خالصــه میشــوند .اگــر کارکنــان و مقامــات اجرایــی
کلیدهــای ارزش غیرملمــوس را نگهدارنــد کــه شــامل حقــوق  IPاســت کــه بــه
صــورت رســمی تاییــد نشــده ،خریــدار بایــد راههایــی درون ســاختار داد و ســتد پیدا
کنــد کــه هــم قفلهــا را بگشــاید و هــم بتوانــد آن ارزش را انتقــال دهــد و هــم
صاحبــان ســهام را بــرای مانــدن تشــویق کنــد .خریــداران بایــد محتــاط باشــند و
اطمینــان حاصــل کننــد جایــی کــه آنهــا فکــر میکننــد هیــچ ارزشــی در تیــم
مدیریتــی متصــدی امــور نمیبیننــد ،ارزش غیرملمــوس کمپانــی جــای دیگــری در
شــرکت واقــع شــده اســت .بــه عنــوان مثــال شــاید در مدیــران پاییــن رده یــا
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گروهــی از کارکنــان مثــل بچههــای تیــم تحقیــق و توســعه ( )r&Dیــا تیمهــای
بازاریابــی باشــد .اول از همــه کلیــد کار ایــن اســت کــه پایــه و اســاس دارایــی را
مشــخص و محاســبه کنیــد .اینکــه چطــور در بســتر داد و ســتد بــا ایــن ماجــرا
دست و پنجه نرم کنید بستگی به طبیعت آن سرمایه بخصوص دارد.
حتــی وقتــی یــک خریــدار روی تیــم مدیریتــی ارشــد ارزشــگذاری میکنــد،
غالبــا ممکــن اســت بــه انــدازه کافــی در کارش موفــق نشــد کــه بتوانــد آنهــا را
متقاعــد کنــد بعــد از انجــام معاملــه و در مرحلــه تکمیــل و اجــرا در آن تجــارت باقی
بماننــد .یکــی از نمونههــا مالکیــت  HPروی اوتونومــی در ســال  2011اســت (بخــش
معرفــی را بخوانیــد) .بــا  11میلیــارد دالر یــا  24برابــر درآمــد خالــص)EBIDT(22
ارزشــگذاری  HPروی اوتونومــی بــا هــر تعریــف و مفهومــی بیــش از انــدازه بــود .در
زمــان ایــن خریــد بــه صــورت گســترده بــاور همــگان بــر ایــن بــود کــه  HPشــرکت
اوتونومــی را نــه فقــط بــرای نرمافزارهایــش کــه همچنیــن بــرای تیــم مدیریتــی
پویایــش میخواهــد کــه توســط موســس شــرکت یعنــی مایــک لینــچ و تعــدادی از
پیشــگامان تکنولــوژی هدایــت میشــدند .تمایــل بــرای نگهداشــتن مدیریــت پشــت
ســکان هدایــت شــرکت بــه بــاور همــه دلیــل اصلــی تمایــل  HPبــرای پرداخــت
قیمت کامل و بی کم و کاست بود.
ایــن فرضیــه معنــا پیــدا میکنــد چــون لینــچ و ســایر اعضــای تیــم مدیــران
ارشــد اوتونومــی مخــزن اصلــی ارزش غیرملمــوس شــرکت و در نتیجــه ارزش کلــی
آن بودنــد .بــه طــرز آشــکاری روشــن بــود و از لحــاظ اســتراتژی  IPهــم منطقــی بــه
نظــر میرســید کــه تکنولــوژی جســتوجوی  IDOLاوتونومــی نــه فقــط توســط
طراحیهــا کــه بــا اســرار تجــاری هــم محافظــت بشــود( .چــرا کســی بایــد الگویــی
طراحــی کنــد و ســپس ایــن تکنولــوژی جســتوجو را بــه صــورت آشــکار در
دســترس عمــوم قــرار بدهــد وقتــی حتــی گــروه ســوم نمیتوانــد متوجــه نقــض یــا
تخلفــی در قانــون بشــود؟) بــه نظــر میرســد وقتــی  HPارزیابــی  IPرا هدایــت
میکــرد فقــط الگوهــا و طراحیهــای اوتونومــی و حقــوق ثبتشــدهاش را تحلیــل
کــرده بــود .امــا بــا رشــد فزاینــده تعــداد کســب و کارهــای تکنولــوژی ارزش IP
اوتونومــی فقــط در الگوهــای طراحیهایــش نبــود ،بلکــه در الگوهــای تجــاریاش
 .22درآمد پیش از کسر سود ،مالیات ،استهالک و بدهی
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هــم بــود کــه بــه نظــر میرســد چیــزی حــدود  600الگــوی تجارتــی هــم داشــت
و چــه کســی بــه الگوهــای تجارتــی شــرکت دسترســی دارد؟ البتــه کــه تیــم
مدیریتی ارشد.
ارزیابی بایسته IP

تیمهــای متخصــص در موسســات مشــاوره رونــد وقایــع را مشــخص کردهانــد
و شــروع کردنــد تــا ایــن شــکافهای موجــود در مســیر را پــر کننــد .بــه جــای
اینکــه ارزیابــی بایســته موسســات حقوقــی ســنتی را جایگزیــن کننــد ،این مشــاوران
یهــای
کنــار وکال کار کردنــد و بــا هــم ارزیابــی بایســته بــا کیفیتــی را روی  IPو دارای 
غیرملموس انجام دادند تا از ارزیابی بایسته قانونی پیشتیبانی کنند.
انــدرو واتســون از  EYکــه پیــش از ایــن بــه عنــوان وکیــل در معامــات  M&Aکار
کــرده بــود چیــزی را خلــق کــرد کــه خــودش اســمش را گذاشــته بــود« :ردهبنــدی
جهانــی غیرملموسهــا» .ایــن ردهبنــدی قــرار بــود بــه خریــداران کمــک کنــد تــا
همــه داراییهــای غیرملمــوس را تشــخیص بدهنــد و بعــد بــا اســتفاده از
روششناســی مشــارکتی ،تعییــن کننــد کــه مهمتریــن چیزهــا در پیشــبرد ارزشهــا
کدامست.
ایــن تحلیــل ،تمرینــات موردنیــاز ارزشــگذاری را تغذیــه میکــرد .واتســون
یگوید:
م 
«مــا یــک ذرهبیــن روی یــک تجــارت گذاشــتیم تــا ببینیــم کــه چــه

چیزهایــی واقعــا منابــع ارزشــمندی هســتند .بــه جــز علم زیستشناســی
بیشــتر شــرکتها میتواننــد الگوهــای طراحیشــان را از دســت

بدهنــد و ایــن ممکــن اســت تفــاوت کمــی در موفقیتشــان ایجــاد کنــد.
مــا نیــاز داریــم بیــرون از ایــن حقــوق ثبــت شــده را ببینیــم .و بــرای این

کار بایــد از ذرهبینهــای جدیــدی اســتفاده کنیــم تــا آن مــورد ارزشــمند

را کشــف کنیــم .اغلــب اوقــات ایــن میتوانــد تیمــی از مردانــی در

کتهــای ســفید باشــد (بــه صــورت تحتاللفظــی) کــه بــه شــدت

مــورد احتــرام هســتند و توانایــی طراحــی محصــوالت را دارنــد تــا بــا
نیازمندیهای نقشه راه محصوالت آینده هم آشنا شوند».
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سیســتم بــا دادههایــی کــه در مجمــوع از  300پــروژه گــردآوری شــده بودنــد
ایجــاد شــد جایــی کــه ارزش بازرگانــی  IPمحاســبه شــده بــود .واتســون و تیمــش
آن را تبدیــل بــه یــک سیســتم الگــو (بنچمــارک) بــرای ارزشهــای غیرملمــوس
کردنــد و داده مرکــزی بــا یــک ضریــب ثابــت افزایــش پیــدا میکــرد .همانطــور
که واتسون میگوید:
«این دنیای جدید مبارزهطلبانه است».

یــک مثــال دیگــر در ایــن مــورد مایکروســافت اســت شــرکتی کــه جهــان
محاســبات را بــا نرمافــزار وینــدوز تغییــر داد .مایکروســافت در بــازار  M&Aدوران
خوشــی نداشــت .پیــش از پیشــنهاد  26.2میلیــارد دالریاش در میانــه ســال 2016
بــرای لینکدیــن 23کــه یکــی از بزرگتریــن معامــات مایکروســافت بــه شــمار
میرفــت ،و از لحــاظ تعــداد آدمهــای درگیــر و کارخانههــا بزرگترینشــان بــود،
مالکیــت بخــش گوشــیهای همــراه شــرکت نوکیــا ،کمپانــی موبایــل مســتقر در
فنالنــد را برعهــده داشــت .یکــی دیگــر از شــرکتهایی کــه زمانــی جــزو غولهــای
بزرگ تکنولوژی محسوب میشد و بعد از مدتی سرنگون شد.
ســال  2013اســتیو بالمــر ،همــان مدیــر ارشــد اجرایــی کــه در معاملــه بــا
 !YAHOOتعلــل بــه خــرج داده بــود ،تصمیــم گرفــت کــه مایکروســافت بایــد وارد
تجــارت تلفــن همــراه هــم بشــود .تجارتــی کــه بــه ســرعت داشــت تبدیــل بــه
اصلیتریــن تکنولــوژی میشــد کــه مــردم بــرای دسترســی بــه اینترنــت از آن
اســتفاده میکردنــد .قــرارداد بــرای خریــد کســب و کار گوش ـیهای همــراه نوکیــا
بــه مبلــغ  7.9میلیــارد دالر آوریــل ســال  2014بســته شــد .امــا فقــط  15مــاه بعــد
جانشــین بالمــر ،ســاتیا نــادال اعــام کــرد کــه داراییهــای نوکیــا  7.6میلیــارد دالر
تنــزل قیمــت داشــته و  7800نفــر از کارکنــان شــرکت را تعدیــل کردهانــد .ایــن
یعنی  7.3میلیارد دالر فقط در عرض یک سال از دفتر شرکت خط خورد.
در ســالهایی کــه منتهــی بــه انجــام معاملــه شــد ،نوکیــا و مایکروســافت هــر
دو قربانــی بودنــد ،یکــی بــا شــدت بیشــتر و یکــی بــا شــدت کمتــر .هــر دو از
غولهــای بــزرگ تکنولــوژی یعنــی اپــل و گــوگل کــه بــر همــه شــرکتهای
تکنولــوژی دیگــر فائــق آمــده بودنــد ،شکســت خوردنــد .نوکیــا محکمتــر زمیــن
23. LinkedIn
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خــورد .بــا کســب و کاری کــه میــان آیفونهــای اپــل و رقبایــی کــه از سیســتم
عامــل اندرویــد گــوگل روی گوشیهایشــان اســتفاده میکردنــد ،لــه شــده بــود .ایــن
شــرکت فنالنــدی وقتــی بــا یــک قــرارداد بــه مایکروســافت چســبید تــا از سیســتم
عامــل وینــدوز آن ،کــه زمانــی نرمافــزار حاکــم بــود ،روی دســتگاههای تلفــن
همراهــش اســتفاده کنــد ،پولــش را از دســت داد .مایکروســافت بــه لطــف نرمافــزار
کامپیوتــری وینــدوز کارش را بهتــر از نوکیــا انجــام داد .اگــر چــه در زمینــه
کامپیوترهــای خانگــی زمیــن بــازی را بــه اپــل واگــذار کــرد امــا توانســت خــودش را
در کســب و کار نگهــدارد .امــا مایکروســافت دیــد کــه در طوالنــی مــدت آینــدهاش
بــا افزایــش درخواســتهای مشــتریان بــرای انطبــاق و هماهنگــی اطالعــات روی
همــه دستگاههایشــان ،در معــرض خطــر اســت .شــرکت میدانســت کــه مــردم
میخواهنــد قــادر باشــند کــه ایمیلشــان را روی لپتاپشــان بــاز کننــد و بعــد
روی تلفــن همراهشــان کارهــای مربــوط بــه پســت الکترونیکیشــان را انجــام دهنــد
و مایکروســافت فقــط در صورتــی میتوانســت در ایــن بــازی باقــی بمانــد کــه مــردم
گوشیهای مبتنی بر نرمافزارهای ویندوز را خریداری کنند.
بــا بــاال گرفتــن شــایعات مبنــی بــر اینکــه نوکیــا میخواهــد بــه نفــع سیســتم
عامــل اندرویــد توســعه یافتــه گــوگل کــه اســتفاده گســتردهتری از آن میشــود،
وینــدوز را کنــار بزنــد ،بالمــر مالکیــت خــود را روی نوکیــا اعــام کــرد .مشــکل اینجا
بــود کــه در زمانــی کــه او تصمیمــش را گرفــت ،کشــتی مایکروســافت داشــت مســیر
خــودش را بــه خوبــی طــی میکــرد و وضعیــت شــرکت روبــهراه بــود.
مصرفکنندههــای کمــی گوشــیهای مبتنــی بــر وینــدوز میخواســتند ،فقــط
3درصــد از موبایلهــای جهــان از ایــن سیســتم عامــل اســتفاده میکردنــد.
مایکروســافت کامــا دربــاره ارزش تجــارت گوشــیهای همــراه نوکیــا و تاثیــرش
روی امپراطــوری خــودش دچــار ســوءتفاهم شــد و چیــزی را خریــد کــه تقریبــا
هیچ ارزشی نداشت.
ایــن مالکیــت بــرای هــر دو طــرف خبــر بــدی بــود .مایکروســافت گفت کــه روی
مشــتریهای تجــارت مرکــزیاش تمرکــز میکنــد و باعــث شــد خیلــی از
تحلیلگــران ســوال کننــد کــه چــرا شــرکت بــه جــای نوکیــا مثــا بلکبــری را
نخریــد ،برنــدی کــه در آن زمــان گوشــی همــراه موردعالقــه تاجــران و بازرگانــان
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بــود .همچنیــن کمپانــی روی عینکهــای پیشــرفته بــرای ارتبــاط تصویــری
ســهبعدی(هولویژن) و بقیــه ابــزار تمرکــز کــرد بــه ایــن امیــد کــه کاری کنــد
گوشـیهای همــراه تبدیــل بــه چیــزی زائــد در نســل جدیــد بشــوند .در همیــن اثنــا
نوکیــا کــه تحــت فشــار زیــادی قــرار داشــت مقــداری پــول نقــد بــرای ســهامدارانش
گرفــت امــا خیلــی از تعدیــل نیروهــا در کارخانــه فنالنــدی نوکیــا اتفــاق افتــاد کــه
طبــق مقالــه اکونومیســت باعــث جنجــال زیــادی در نــروژ شــد جایــی کــه زمانــی
ایــن پیشــگام تلفنهــای همــراه ،قهرمــان ملــی بــه حســاب میآمــد و از ســال
 1998تا  2007یک چهارم رشد فنالند به خاطر همکاری شرکت نوکیا بود.
یهای قرارداد
نشت 

تحقیقــات نشــان میدهــد کــه هرچــه ارزیابــی بایســته طوالنیتــر پیــش بــرود،
احتمــال اینکــه قیمــت پیشــنهادی کمتــر شــود ،افزایــش پیــدا میکنــد( .فصــل
ســوم را ببینیــد) .بهتریــن انتخــاب فروشــنده ایــن اســت کــه ارزیابــی بایســته را
محــدود کنــد تــا از ابتــدا پیشــنهاد رقبــای مختلــف را بــا هــم هماهنــگ کنــد .یکــی
دیگــر از تاکتیکهــای قیمتگــذاری ،اگــر چــه آشــکارا دربــارهاش صحبــت
نمیشــود ،نشــت دادن اخبــار قــرارداد بــه بیــرون اســت« .وقتــی هیچکــس
نمیدانــد» عنــوان تحقیقــی اســت کــه مدرســه بازرگانــی کاس و INTRALINK
نوامبــر ســال  2013روی فعالیتهــای  M&Aدر مرحلــه پیــش از اعــام قــرارداد،
انجــام داده بودنــد .آنهــا شــواهدی پیــدا کردنــد کــه نشــان م ـیداد اگــر نگوییــم
همــه ،بیشــتر درز اخبــار قراردادهــا بــه بیــرون عامدانــه اســت .دادههــای ایــن تحقیق
اظهــار میداشــتند کــه هیــچ همرونــدی میــان یــک اتفــاق مشــخص ماننــد افتتــاح
اتاقــی بــرای بحــث دربــاره قــرارداد یــا اســتخدام مشــاوران و زمــان نشــت اخبــار بــه
بیــرون وجــود نــدارد و نمیتــوان ارتباطــی میــان آنهــا پیــدا کــرد .بــه جایــش ،بــه
نظــر میرســد کــه ایــن اخبــار گرایــش دارنــد کــه بیشــتر در نزدیکــی پایــان مرحلــه
قــرارداد پخــششــوند و محتملتــر اســت کــه یکــی از گروههــای شــرکتکننده
در معاملــه عامــل و محــرک درز کــردن اخبــار بــه بیــرون باشــد .گروهــی کــه از
رونــد انجــام مذاکــرات خوشــحال نیســت .در نتیجــه اطالعــات بــه بیــرون درز
میکنــد تــا مســیر معاملــه را در جهــت دلخــواه خودشــان تغییــر بدهنــد .در تجربــه
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مــا ،حتــی اگــر خــود نشــت اطالعــات عمــدی نبــوده باشــد ،تصمیــم تیــم هــدف
معاملــه دربــاره اینکــه تاییــد گفتوگوهــا دربــاره قــرارداد «محرمانــه و خصوصــی و
نه برای انتشار» باشد ،میتواند روی این درز کردن اطالعات تاثیر بگذارد.
در یــک مطالعــه مرتبــط ســاالنه دربــاره نشــت اطالعــات INTRALINKS ،و کاس
در تعــدادی از معامــات نشــتیهایی دیدنــد کــه نشــان مــیداد پیــش از اعــام
قــرارداد فعالیتهــای تجــاری مشــکوکی در تقریبــا  14درصــد معامــات آشــکار در
ســال  2008وجــود داشــته کــه در ســال  2014بــه 6درصــد رســیده اســت .نکتــه
جالــب توجــه ایــن اســت کــه در بیشــتر طــول ایــن مــدت زمــان ،درز اطالعــات در
اروپــا و خاورمیانــه بیشــتر از آمریــکا اتفــاق افتــاده اســت شــاید بــه ایــن دلیــل کــه
قوانیــن الزماالجــرای بیشــتری دربــاره ممنوعیــت درز اطالعــات در آمریــکا در آن
بازه زمانی وجود داشته است.
نشــت اطالعــات عواقــب ســودمندانهای بــرای ارزشگــذاری دارد بــه ایــن دلیــل
کــه عقربههــای ســاعت را بــه کار میانــدازد تــا قوانیــن رســمی در اختیــار گرفتــن
کنتــرل عملــی شــود ،و از آن طریــق روی خریــدار فشــار وارد میکنــد .همچنیــن
شــبیه یــک غربــال در مــورد پیشــنهاددهندگان رقیــب بالقــوه عمــل میکنــد .حتــی
زمزمــه یــک پیشــنهاد دیگــر هــم بــرای تشــویق یــک خریــدار تاییدشــده کافــی
اســت تــا حرکتــش را بــه ســوی انجــام معاملــه ســریعتر انجــام دهــد .شــاید مرحلــه
ارزیابــی بایســته را میانبــر بزنــد کــه میتوانســت باعــث شــود اطالعــات اضافهتــر
درباره شرکت هدف را کشف و آشکار کند.
درک اینکــه چــرا نشــت اطالعــات بخشــی از جعبــه ابــزار و تاکتیــک معاملــه
اســت ،کار دشــواری نیســت .مطالعــه ســاالنه روی نشــت اطالعــات نشــان داد کــه
درز نــکات یــک معاملــه بــه خــارج بــه طــور متوســط باعــث افزایــش قابــل توجهــی
در بــه دســت گرفتــن کنتــرل و مالکیــت بــا پرداخــت 18درصــد بهــای اضافهتــر
شده است.
چطور پرداخت کنیم

بیشــتر خریــداران ایدههــای گســتردهای دارنــد کــه چطــور زمانــی کــه بــه فــاز
ارزشگــذاری میرســند برنامــهای بریزنــد تــا از لحــاظ مالــی بتواننــد کنتــرل
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شــرکت را بــه دســت بگیرنــد .امــا فقــط بعــد از اینکــه خریــدار قیمــت نهایــی را
برای پرداخت نهایی میکند میتوان درباره جزییات به درستی بحث کرد.
در قلمــروی خصوصــی و در شــرکتهایی بــا اندازههــای کوچــک یــا متوســط،
بخصــوص آنهایــی کــه توســط اعضــای یــک خانــواده اداره میشــوند ،بیشــتر حــق
مالکیتهــا بــه صــورت نقــد پرداخــت میشــود ،تهیــه وجــه از طریــق ســرمایهای
کــه وجــود دارد ،قرضهــا یــا ترکیبــی از هــر دوی اینهــا .در فهرســت شــرکتهای
جهانــی بــزرگ دنیــا ایــن امــکان هــم وجــود دارد کــه پیشــنهاد «تامیــن اعتبــار
ســهام» بدهنــد .یعنــی خریــدار فقــط و فقــط بــا ســهام خــودش پــول را پرداخــت
میکنــد اگــر چــه در عمــل بیشــتر مالکیتهــا بــا پرداخــت پــول نقــد صــورت
یگیرد.
م 
شــرایط منحصــر بــه فــرد یــک شــرکت ،تــدارکات معاملــه و میــزان تمایلــش
بــرای ریســک کــردن روی ترکیــب نســبی ســرمایه و پــول تاثیــر خواهــد گذاشــت.
بخصوص مدیریت و مشاورانش باید موارد زیر را در نظر بگیرند:
جزییــات داد و ســتد شــامل تاثیــرات مالــی روی ســهامداران موسســه موجــود،
درآمدها و قیمت سهام.
تاثیــر معاملــه روی ثبــات مالــی و امنیــت شــرکت ،ارزیابــی تاثیــر طوالنیمــدت
تامیــن بودجــه از صورتحســاب عوایــد و درآمدهــا ،جریــان نقدینگــی و
ترازنامه ،شامل توانایی برای بازپرداخت بدهیها.
اینکــه چقــدر اهمیــت دارد کــه معاملــه ســریعتر و محرمانــه انجــام شــود،
بخصــوص کــه معامــات نقــد معمــوال ســریعتر از ســهام یــا معامــات پیچیــده
مرکب پیش میروند.
البتــه همــه اینهــا بــه شــدت در مرحلــه مذاکــره تحــت تاثیــر قــرار میگیرنــد
بــه ایــن معنــا کــه فروشــنده چــه چیزهایــی را خواهــد پذیرفــت یــا فکــر میکنــد
که سهامداران چه چیزهایی را میپذیرند.
وقتــی یــک کمپانــی میخواهــد عنصــر نقدینگــی هــم در قیمــت مالکیــت بــه
حســاب بیایــد ،و از ذخیــره ســرمایه موجــود کــه روی ترازنامــه شــرکت در دســترس
است استفاده نمیکند ،پس انتخابهای گسترده زیر را دارد:
شــرکتی کــه در فهرســت قــرار گرفتــه میتوانــد موسســه جدیــدی بــرای
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ســهامداران موجــود افتتــاح کنــد یــا ســرمایه را بــا ســهامداران جدیــد جایگزیــن
کنــد .اگــر شــرکت خصوصــی باشــد ،ممکــن اســت حتــی بــه منظــور افزایــش
نقدینگــی بــرای مالکیــت ســهامش را بــه صــورت عــام بفروشــد .بــرای مثــال
فیسبــوک در ســال  2014بــه مبلــغ  19میلیــارد دالر واتـساپ را خریــد .ایــن
خریــد مــدت زمــان کوتاهــی بعــد از آنکــه خــودش را از حالــت یــک شــرکت
خصوصــی بــه ســهامی عــام تبدیــل کــرد ،اتفــاق افتــاد .درعــوض بخــش قابــل
توجهی از پول را به صورت نقد پرداخت کرد.
وامهــای اعتبــاری را بفروشــید یــا یــک وام جدیــد از بانــک یــا قرضدهنــده
تازه بگیرید.
بخشــی از کســب و کار موجــود را بفروشــید تــا بــه ســرمایه بیشــتر بــرای
مالکیــت کمــک شــود .یــک نمونــه ایــن ماجــرا دیاگئــو اســت کــه همــه
داراییهــای غذایــی غیراصلـیاش مثــل برگــر کینــگ را فروخــت تــا بــا دســت و
دلبــازی بیشــتری روی مالکیتــش ســرمایهگذاری کنــد .امــا ایــن فروشهــا و
انحاللهــا نبایــد پیــش از خریــدن شــرکت جدیــد صــورت بگیــرد .بــه هــر حــال
خریــداران میتواننــد از وامهــای کوتــاه مــدت بــرای مالکیــت اولیــه بــا طــرح و
برنامــه اســتفاده کننــد (یــا حتــی یــک توافقنامــه رســمی در آن زمــان داشــته
باشــند و اعالمــش کننــد) تــا بعــد از انجــام کامــل قــرارداد داراییهــای غیــر
مرکزیشــان را بفروشــند .بــرای نمونــه گلنکــور شــرکت حمــل کاالی تجــاری
و مــواد اولیــه مصرفــی مــدت زمــان کوتاهــی بعــد از اینکــه کنتــرل  Xstrataرا
بــه دســت گرفــت ،کســب و کار مربــوط بــه درســت کــردن پاســتایش تحــت
عنوان داکوتا گراورز پاستا 24را فروخت.
گاهــی اوقــات پرداخــت میتوانــد محــل تردیــد باشــد یــا بــه تعویــق بیفتــد
یــا منــوط بــه اجــرای یــک ســری ضوابــط و مالکهــا شــود .ایــن تکنیــک
متداولــی بــرای تجارتهایــی بــا انــدازه متوســط یــا کوچــک اســت کــه به ســرعت
رشــد میکننــد .کســانی کــه میخواهنــد کنتــرل را بــه دســت گیرنــد دنبــال
قیمــت خریــد بــا کمتریــن ریســک هســتند ،بنابرایــن شــرایط پرداخت را مشــروط
بــه رشــد در آینــده میکننــد .قیمــت پرداختــی همچنیــن میتوانــد شــامل
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قــرارداد انحصــاری بــرای اعضــای مدیریــت و کارکنــان کلیــدی باشــد کــه آنهــا را
از طریــق ممنوعیــت کار بــرای رقیــب بــرای یــک بــازه زمانــی مثــا چیــزی حدود
دو ســال ،تشــویق بــه مانــدن در کســب و کار کنــد .یکــی از مشــکالت درمــورد
پرداختهــای مشــروط ایــن اســت کــه در حقیقــت پیوســتگی و ائتــاف دو
کمپانــی را بــه نوعــی محــدود میکنــد .بــه همیــن دلیــل هــم بــه شــکل
گســتردهای در مالکیتهــای اســتراتژیکی کــه تنهــا بــرای بــاال بــردن ســود
صــورت میگیرنــد یــا داد و ســتدهای شــرکتهای خصوصــی در نقــش پشــتیبان،
اســتفاده میشــود( .بــرای اطالعــات بیشــتر پرونــده مربــوط بــه
 Mergermarket Groupرا در فصل نهم بخوانید).
در برخــی نمونههــا ،فروشــنده میتوانــد ســرمایه خــودش را بــرای خریــدار
فراهــم کنــد .ایــن مــورد بخصــوص در ســرویسهای مالــی معمــول اســت جایــی
کــه بانکهــا بخشهــای مختلفشــان را موقــع بــروز فروپاشــیهای مالــی
میفروشــند تــا ســرمایهای را کــه بــه «چفــت کــردن »25مشــهور اســت بــرای
خریــداران آیندهشــان تامیــن کننــد .از آنجــای کــه تامیــن ســرمایه و فــروش
بخشی از یک معامله مشابه هستند در حقیقت «به هم چفت میشوند».
عــاوه براینهــا مالیــات ،اوضــاع اقتصــادی و تغییــر تکنیکهــای ســرمایهگذاری
تاثیــر عظیمــی روی ســرمایهگذاریهای  M&Aدارد .در ســالهای  1980پــول نقــد
پادشــاه بــود .در ســالهای دهــه  90معامــات عظیــم 26را داشــتیم .مثــل وقتــی کــه
 ،BPشــرکت نفتــی مســتقر در انگلســتان ،آموکــو 27،کمپانــی نفتــی آمریکایــی در
ایلینویــز را بــا ســهامش خریــد .بــا رســیدن بــه دوره فروپاشــی اقتصــادی جهانــی،
معنــای دسترســی آســان بــه قــرض بــا بهــره کــم ایــن بــود کــه معامــات مبتنــی
بــر ســهام کمیــاب میشــوند .و زمانــی کــه پــول بعــد از ســال  2008در بــازار بــه
طــرز دراماتیکــی بــه ســختی تامیــن میشــد ،معامــات ســرمایهگذاری ســهام
ناگهــان دوبــاره ســر و کلهشــان پیــدا شــد و موجــی از آنهــا را در بــازار شــاهد
بودیم.
پیشــنهادهای ســرمایهگذاری ســهام میتواننــد بــه پیشــنهاددهنده اجــازه
25. stapled
26. MEGA DEAL
27. Amoco
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انعطــاف بیشــتری در موقعیتهــای خصمانــه بدهنــد چــون تــا زمانــی کــه نســبت
خریــد و فــروش ســهام بــا ســود خریــدار نامتناســب باشــد ،چنیــن روشــی از ریســک
کمتری برخوردار است( .فصل پنجم را بخوانید).
مالکیتهایــی کــه سرمایهشــان بــر اســاس ســهام تامیــن میشــود احتمــال
وقوعشــان بیشــتر اســت .بــه ایــن دلیــل کــه وقتــی ســهام پیشــنهاددهنده عادالنــه
یــا حتــی باالتــر از ارزشگــذاریاش در نظــر گرفتــه شــود ،ایــن مالکیــت اعــام
میشــود .بــاوری میــان برخــی از متخصصــان وجــود دارد کــه پیشــنهادهای گرفتــن
مالکیــت بــا اســتفاده از حــق ســهم صاحبــان شــرکت ،ارزش معاملــه را بــرای
ســهامداران نابــود میکنــد .ایــن فرضیــه در مطالعــات متعــددی کــه از اوایــل دهــه
28
 90تــا اوایــل قــرن بیســتویکم انجــام گرفتنــد ،تاییــد میشــود .وارن بوفــه
ســرمایهگذار کرافــت 29در مالعــام بــه مدیــر ارشــد اجرایــی گــروه غذایــی کرافــت،
ایــرن رزنفلــد ,30هشــدار داد کــه بیــش از حــد از ســهامی بــرای پیشــنهادش بــه
کدبــری در ســال  2009اســتفاده کــرده کــه بــه نظــر بوفــه کمتــر از ارزش واقعــی
آن تخمین زده شده بود.
بــه هــر حــال تحقیــق ســال  2015عقــل و خــرد مرســوم را کــه بــه تاثیــر
ســرمایهگذاری بیشــتر در موفقیــت مالکیــت بــاور دارد بــه چالــش میکشــد.
مهمتــر اینکــه کشــف کردنــد نــه فقــط مالکیتهــای مبتنــی بــر ســرمایهگذاری
ســهام نابودکننــده ارزش ســهام نیســتند ،بلکــه ایــن مــدل از ســرمایهگذاری کــه
بــرای مالکیــت اســتفاده میشــود ،عمومــا تفاوتــی در موفقیــت یــا شکســت مالــی
ایجــاد نمیکنــد« .آیــا مالکیتهــای ســرمایهگذاری ســهام ارزش را نابــود
میکننــد؟ شــواهد و روشهــای جدیــد» کــه توســط ســه اســتاد دانشــگاه آنــدری
گولوبــف ،31دیمیتــری پتمــزاس 32و نیوکوالئــوس تراولــوس 33نوشــته شــده نشــان
میدهــد کــه هیــچ مدرکــی بــرای فرضیــه ارزشگــذاری بیــش از انــدازه واقعــی
برای دارایی خالص شرکاء وجود ندارد:
Warren Buffett
KRAFT
Irene Rosenfeld
Andrey Golubov
Dimitris Petmezas
Nickolaos Travlos

28.
29.
30.
31.
32.
33.
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مالکیتهــا براســاس ســرمایهگذاری ســهام نابودکننــده ارزش ســهام نیســتند و
روش پرداخــت عمومــا بیانگــر هیــچ قــدرت ویــژه و آشــکاری در بخش بازگشـتهای
مالکان و سرمایهگذاران نیست.
هيــچ شــكي نيســت كــه موضــوع ارزشگــذاري در  M&Aادامــه خواهــد يافــت و
نقطــه تمركــز حرفهايهــا ميشــود و حــق هــم دارنــد .بــا تغييــر نيروهــاي فعــال و
محــرك صنعــت و مســير صعــودي در معاملــه كــردن ،كــه اينجــا صعــود هــم بــه
معنــاي بــاال رفتــن تعــداد معامــات و هــم ارزش كل اســت ،ابزارهــاي جديــدي
بــراي ارزشگــذاري بــه ميــدان خواهنــد آمــد و ايدههــاي جديــد و مبدعانــه بــراي
ســرمايهگذاري معاملــه خواهيــم داشــت .ارزشگــذاري و قيمتگــذاري در ايــن
متــن همچنــان محــل مناقشــه خواهــد بــود .و ايــن همــان چيــزي اســت كــه باعــث
ميشــود قراردادهــا اتفــاق بيافتنــد .بــه عبــارت ديگــر ،فاصلــه (مثبــت) ارزشگــذاري
ميــان خريــدار و فروشــنده همــان چيــزي اســت كــه بــازار را ايجــاد ميكنــد و اگــر
چــه آنهــا از متدهــا و مدلهــاي يكســان يــا مشــابه بــراي رســيدن بــه آنجــا ،پولــي
كــه وســط گذاشــته شــده ،پيشبينيهــا و انتظــارات اســتفاده ميكننــد ،بــا ايــن
حــال همچنــان تفاوتهايــي بــا هــم دارنــد و از هميــن روســت كــه ميگوييــم
چيزي به عنوان قيمت درست وجود ندارد.
شــكافهاي ارزشگــذاري ميتواننــد توســط اهرمهــاي ديگــري ماننــد زمــان
تكميــل قــرارداد ،شــرايط معاملــه و ســرمايهگذاري پــر شــوند .بــه هميــن دليــل هــم
پيشــنهاددهندهاي كــه باالتريــن رقــم را بدهــد هميشــه برنــده نميشــود .چــون
شــايد اصــا اســم هــدف هــم بــه گــوشاش نرســد .بــه نظــر ميرســد كــه پــول
هميشــه همــه چيــز نيســت و اگــر چــه خطــرات و ريس ـكها ميتواننــد همپــاي
پاداشهــا باشــند ،تحليلگرانــي كــه از آن محاســبات پشــتيباني ميكننــد بايــد بــا
ارزيابــي بايســته جامــع و فراگيــر جاپايشــان را روي زميــن محكــم كننــد .آنهــا بايــد
هــم شــركت هــدف و هــم عوامــل خارجــي ماننــد تكنولــوژي افسارگســيخته ،مســير
حركــت بــازار ،پاســخهاي احتمالــي رقبــا و جايــي كــه ضــروري باشــد حتــي
فاكتورهاي اقتصاد اجتماعي را هم درنظر بگيرند.
بــا همــه ايــن بخشهــاي انتزاعــي و متحــرك و پويــا ،پرداخــت قيمتــي باالتــر
از انتظــارات بــازار ،قــرار نيســت بــراي خروجــي يــك معاملــه نتيجــه كشــندهاي
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داشــته باشــد .البتــه بــه شــرط آنكــه ســه اشــتباه بــزرگ معاملــه كــردن ،بــه دقــت
مــورد بررســي قــرار بگيــرد .اگرچــه بــا نپرداختــن پــول بيشــتر قطعــا كارهــا آســانتر
پيش ميرود.
چرا قيمت هميشه درست نيست :بايدها و نبايدها

ــ

بايــد بــا دقــت قيمــت ســهلالحصول خودتــان را (باالتريــن و پايينتريــن
قيمتــي كــه ميخواهيــد بپردازيــد) در نظــر بگيريــد و مشــتاق باشــيد و بــراي
رسيدن به آن خودتان را آماده كنيد.
بايــد ارزشگذاريتــان را بــه ارزيابــي بايســته مربــوط كنيــد شــامل ارزش
چيزهاي غيرملموسي كه تخمين آنها دشوار است.
نبايد اجازه بدهيد كه طرف مقابل بهتر از شما خودش را آماده كند.
نبايــد همــه پولــي كــه از اشــتراك مســاعي بــه دســت ميآيــد بــا پيشــنهاد
خيلي باالتر از قيمت اصلي خرج كنيد.
نبايــد فرامــوش كنيــد كــه همــه هزينههــاي مرتبــط بــا معاملــه را در نظــر
بگيريد.
بايــد خيلــي زود بــراي ســرمايهگذاري معاملــه برنامهريــزي كنيــد و بــراي
بررســي شــرايط قابــل قبــول بــراي هــر دو طــرف خريــدار و فروشــنده هــم وقــت
بگذاريد.
بايــد بــه خاطــر داشــته باشــيد كــه پرداخــت بيشــتر لزومــا مانعــي نيســت كــه
نتوانيــد از آن عبــور كنيــد امــا ميتوانــد آن موفقيــت نهايــي در معاملــه را
سختتر كند.
نبايــد فرامــوش كنيــد كــه ارزشگــذاري  M&Aهنــر اســت و نــه علــم :در هــر
معامله ارزش و قيمت با هم متفاوت است.

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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بخش دوم :قرارداد

فصل پنجم
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اگــر شــما فيلــم «وال اســتريت» محصــول  1987را تماشــا كــرده باشــيد ،یــا هــر
فیلــم هالیــوودی دیگــری را کــه دربــاره تصــرف و مالکیــت یــک شــرکت واقعــی یــا
خیالی باشد ،فاز مذاکره درباره قرارداد از همان اوایل کار شروع میشود.
در جهــان واقعــی چهــار فصــل اســتراتژی ،برنامهریــزی ،ارزیابــی بایســته و
قیمتگــذاری بــرای رســیدن بــه ایــن بخــش از معاملــه ضــروری هســتند .در ایــن
فصــل پایــه و اســاس اســتراتژی طوالنــی مــدت و انتخــاب هــدف (کــه در فصــل  1و
 2دربــارهاش صحبــت شــد) بــا روشهــای پیچیــده تحقیــق و توســعه ارزیابــی
بایســته و ارزشگــذاری (کــه در فصــل  3و  4آمدنــد) ترکیــب میشــود و در نهایــت
هــم بخــش پرداخــت آغــاز میگــردد .از میــان ســه اشــتباه بــزرگ معاملــه کــردن
طبقهبندیهای مردم و برنامهریزی در این فصل مورد بحث قرار میگیرند.
تنهــا عاملــی کــه بهتریــن خریــدار را از بقیــه متمایــز میکنــد ،تمایلــش بــرای
ســرمایهگذاری و صــرف وقــت طوالنــی بــرای مدیریــت ،پــول و ســاماندهی متمرکــز
بــر معاملــه اســت .چیــزی کــه آنهــا میخرنــد ،دانــش و تخصــص و تجربــه اســت.
آن ضربالمثــل قدیمــی کــه میگویــد :دانــش ،قــدرت اســت؛ در هیچجــای
دیگــری بــه انــدازه  M&Aو البتــه ایــن فصــل از کتــاب صحــت و ســقمش اثبــات
نمیشــود .ایــن واقعیــت بــرای آن طــرف فــروش و ســهامداران و تیــم مدیریتــی
شــرکت فروشــنده هــم صــادق اســت :بــرای فروختــن ســهامداران و تیــم مدیریتــی،
بهتریــن نشــانه منحصربــه فــرد بــرای اینکــه جدیــت خریــدار را نشــان بدهــد ،میزان
درگیر شدن تیم ارشد مدیریتی از سمت پیشنهاددهنده است.
یــک معاملــه هســت کــه ایــن اصــل را خیلــی کامــل میتوانــد برایتــان روشــن
کنــد :مالکیــت مالکــوم گلیــزر روی تیــم فوتبــال منچســتریونایتد در ســال .2005
امــا شکســت مایکروســافت در پیشــنهادش بــرای یاهــو در ســال  2008نشــان
میدهــد کــه اگــر تاکتیکهــای مذاکــره اشــتباه باشــند ،محرمانهتریــن اطالعــات
و بیشترین دانش در مورد آن کسب و کار هم راه به جایی نخواهد برد.
هــر قــراردادی منحصــر بــه فــرد و یکتاســت .حتــی بهتریــن تاکتیکهــای
مذاکــره هــم قابــل انتقــال از یــک قــرارداد بــه قــرارداد دیگــر نیســتند :بــرای مثــال
آن حملــه تنــد و تیــز و تهاجمــی ســهامدار کــه بــا موفقیــت توســط شــایر 1در
1. SHIRE
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پیگیــری باکســالتا بــرای خریــد و مالکیــت بــا ســهام اســتفاده شــد ،در مــورد خریــد
منچســتر توســط پــول نقــد گلیــزر کــه اصــا اهــرم قدرتــش بــود ،کارآیــی نــدارد.
درواقــع اســتراتژی گلیــزر بــرای خریــد منچســتریونایتد کامــا متفــاوت از شــیوهای
بــود کــه خــود گلیــزر در مذاکــره و خریــد تیــم فوتبــال US Tampa Bay Buccaneers
چند سال قبلتر از آن به کار برده بود.
دادن ویژگیهــای مشــخص هــر معاملــه ،بــرای داشــتن کتــاب راهنمــای M&A
کــه کامــل کارآیــی داشــته باشــد نکتــه کوچــک امــا ضــروری اســت .اصــول پایــه
کــه میتــوان آنهــا را بــرای هــر معامل ـ ه منحصــر بــه فــردی بــه کار بســت خیلــی
مهمتــر هســتند امــا آگاهــی از انتخابهــای در دســترس یــک امــر ضــروری اســت
که در این فصل دربارهشان حرف میزنیم.
دوست یا دشمن؟

نقطــه شــروع بــرای هــر اســتراتژی مذاکــرهای ایــن اســت کــه تصمیــم بگیریــد
آیــا ایــن معاملــه قــرار اســت دوســتانه باشــد یــا نــه .بــه ایــن دلیــل کــه روش
ک مجلــه هــای خبــری
غیردوســتانه شــرکتهای ســهامی عــام در معامــات تیتــر یـ 
را بــه خودشــان اختصــاص میدهنــد ،خیلــی ســاده ممکــن اســت فرامــوش کنیــم
کــه 97درصــد از قراردادهــای  M&Aبــا رضایــت طرفیــن آغــاز شــده اســت .فــرض
کنیــد کــه شــما در مــورد قــراردادی کار میکنیــد کــه اکثریــت آرا بــه شــدت روی
دوســتانه بودنــش توافــق دارد ،اســکلت و ســاختار شــیوه نزدیــک شــدن شــما بایــد
به شرح زیر باشد:
مشخص کنید که دو گروه شرکتکننده در معامله کجا ایستادهاند؟
نقاط مقاومت را تشخیص بدهید و روشن کنید.
حوزههای توافق را پیدا کنید.
تصمیــم بگیریــد کــه بهتریــن راه حــل ممکــن بــرای دو گــروه چیســت؟ راه حــل
برد-برد را انتخاب کنید.
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ماننــد موسســات ســهامی خــاص و صندوقهــای تامیــن ســرمایه ،همــه
داراییهایشــان را انتقــال میدهنــد یــا کل شــرکت را در مزایــده میفروشــند .در
نتیجــه بــه نظــر میرســد ارزش آن را دارد کــه چنــد نکتــه کلــی دربــاره مراحــل
مزایده و اعتبارات پیشنهادی مطرح کنیم:
معامالت قبلی این خریدار تا چه اندازه موفق بودهاند؟
تاریخچه خریدار در تعامل با مدیریت شرکت هدف چطور بوده است؟
آیــا مســائل متعــددی در قــرارداد وجــود دارد کــه خریــدار و فروشــنده احتمــاال
مواضع متضادی نسبت به آنها داشته باشند؟
آیــا خریــدار از قراردادهــای قبلـیاش عقــب کشــیده اســت؟ اینکــه کال انصــراف
بدهد یا درباره یک سری نقاط مشخص بخواهد مجددا مذاکره کند.
تصمیمگیرندههــای اصلــی و مدیــران ارشــد تــا چــه حــد واضــح و روشــن
خودشان را درگیر قرارداد میکنند؟
آیا خریدار به منابع مالی مکفی دسترسی دارد؟
همانطــور کــه ایــن فهرســت نشــان میدهــد ،فروشــندهها روشهــای
خریــداران و تواناییهایشــان در معاملــه را مــورد ارزیابــی قــرار میدهنــد .در نتیجــه
کســانی کــه قــرار اســت کنتــرل شــرکت را بــه دســت بگیرنــد احتیــاج دارنــد کــه
نســبت بــه آبــرو و اعتبارشــان حســاس باشــند و بــه آن فکــر کننــد ،بخصــوص
خریــداران موسســات خصوصــی کــه معمــوال در مزایدههــا شــرکت میکننــد.
همانطــور کــه در حــراج  mergermarket groupخواهیــد دیــد ،حراجــی کــه در دور
اولــش  50گــروه و شــرکت را بــه خــودش جلــب کــرد ،بــه دســت آوردن مزیــت
رقابتــی در طــول مزایــده بیــش از یــک پیشــنهاد ثبــت و نوشــته شــده رســمی
میتواند قاطعیت شرکت را اثبات کند( .فصل نهم را بخوانید).
اگرچــه مرحلــه ارزیابــی بایســته طوالنیتــر بــرای خریــداران مثبــت اســت،
چــون میتوانــد مهمــات و مصالــح بیشــتری بــرای مذاکــره در مــورد پاییــن آوردن
قیمــت خریــد در اختیارشــان بگــذارد ،ایــن ســناریو کمتــر پیــش میآیــد کــه بــرای
همــه ایــدهآل باشــد .انتخــاب بهتــر بــرای پیشــنهاددهندگان ایــن اســت کــه
تحقیقــات مشــخصی انجــام دهنــد و پیــش از پیشــنهاد بــه آنهــا دسترســی بــه
اطالعــات کافــی داده شــود تــا بتواننــد پیشــنهادی را مطــرح کننــد کــه در تمــام
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طول مذاکره با قدرت به آن بچسبند.
بــرای فروشــنده ،اگــر کســب و کارش روبـهراه و مرتــب باشــد ،داراییهــای مالــی
روی هــم جمــع شــده و هیــچ شــالوده و ســازماندهی مخفــی در کار نباشــد هیــچ
دلیلــی نبایــد وجــود داشــته باشــد کــه در قیمــت تخفیــف بدهیــد یــا تنزیل شــرایط
را قبــول کنیــد .در ایــن روش ،قیمــت نهایــی احتمــاال و بایــد کــه بــا انتظــارات اولیــه
مطابقــت داشــته و فروشــنده را راضــی کنیــد و احتمــال پذیــرش پیشــنهاد از ســوی
او محتملتــر خواهــد بــود .بــه طــور مشــابه ،پیشــنهاددهنده هــم جایــزهاش را
خواهــد بــرد بــدون اینکــه ســر ایــن کار اعتبــار و آبرویــش را بــرای اســتراتژی
مذاکــرهای خــرج کنــد کــه آدمهــای بیــرون از ایــن جریــان بــه نظرشــان برســد کــه
دائما میخواهد قیمت را پایین بیاورد.
در درصــد کمــی از موقعیتهــا کــه دوســتانه نیســتند ،کــه آن 3درصــدی
هســتند کــه ناخواســته آغــاز میشــوند (اگــر چــه کمتــر از یــک درصــد قراردادهــا
بــدون توصیــه بــرای فــروش از طــرف هیــات مدیــره شــرکت هــدف ،بــه پایــان
میرســد) اســتراتژی مذاکــره توســط مســائل متنوعــی تعییــن میشــود کــه شــامل
موارد زیر است:
میخواهید با شرکت چه کاری انجام بدهید.
چقدر و چطور میخواهد هزینه خریدن شرکت را بپردازید
وضعیــت هیــات مدیــره و ســرمایهگذارانش بــه چــه صــورت اســت( .ممکــن
است هیات مدیره و سرمایهگذاران با هم فرق داشته باشند).
اینکــه آیــا شــرکت پیشــنهادهای دیگــری هــم دارد؟ بیــن اینکــه یــک فروشــنده
ناامیــد باشــید کــه میخواهــد شــرکتش را رد کنــد بــا یــک فروشــنده مصمــم
تفاوت زیادی است.
آیــا شــرکت حالــت تدافعــی در قبــال محافظتهــای مخالــف مالکیــت دارد کــه
قــرار باشــد پیشــنهاددهندگان را بــه صــورت معلــق نگهــدارد یــا خریــد را بــه
صــورت خصمانــهای انجــام بدهــد کــه بیمنطــق و بیدلیــل گــران اســت.
(بعضــی از ایــن مــوارد را قرصهــای زهــر خطــاب میکنیــم بخصــوص وقتــی
برای هر پیشنهاددهندهای توهینآمیز باشند).
بــرای نمونــه اگــر خریــدار نیــاز داشــته باشــد کــه هیــات مدیــره هــدف را
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متقاعــد کنــد تــا بــه پیشــنهادش رای بدهنــد ،قاعدتــا روش مســالمتآمیزی در
پیــش میگیــرد .اگــر برخــوردش خصمانــه باشــد ،مقاومــت هیــات مدیــره را
نادیــده خواهــد گرفــت ،بایــد مســتقیم اطــراف ســهامداران بچرخــد تــا تاییدشــان
را بگیــرد و در نهایــت وقتــی قــرارداد بســته شــد میتوانــد آنهــا را از پستشــان
اخراج کند.
مســئله فقــط دربــاره تاییــد ســهامداران نیســت چــون بــه هــر حــال خریــدار
نیــاز دارد کــه چگونگــی پرداخــت بــرای هــدف را درنظــر بگیــرد .قراردادهــای واقعــا
خصمانــه خیلــی نــادر هســتند ،منظــور آن دســته از قراردادهایــی اســت کــه از طریق
یــک پیشــنهاد رســمی بــه ســهامداران رو در روی اعضــای هیــات مدیـ رهای کــه نظــر
مخالــف دارنــد انجــام میشــود .دلیلــش هــم ایــن اســت کــه غالبــا وامدهندههــا از
آنهــا پشــتیبانی نمیکننــد .یــک شــرکت رســمی در بــورس کــه پیشــنهادی مبنــی
بــر مالکیــت بــا ســهام میدهــد بــا توجــه بــه چیزهایــی کــه گفتــه شــد از آزادی
عمــل بیشــتری برخــوردار اســت تــا یــک حامــی مالــی یــا شــرکت خصوصــی کــه
فقط پول نقد برای پیشنهاد دادن دارد.
بــرای شــرکتهای خصوصــی کار عجیــب و غیرمعمولــی نیســت کــه خودشــان را
بــرای حــراج بگذارنــد ،امــا در همــان حیــن بــرای قــرار گرفتــن در بــورس عمومــی
آمــاده شــوند .ایــن شــیوه را بــه عنــوان پروســه ای بــا دو مســیر میشناســند و دو
خروجــی متفــاوت بــا یکدیگــر بــه رقابــت میپردازنــد .نمون ـهاش آن چیــزی اســت
که در فصل چهارم درباره  vista/Misysگفتیم.
در چنیــن مفهومــی ،مشــهورترین پیشــنهادات خصمانــه در حقیقــت «دوســتی
خالــه خرســه یــا آغــوش خــرس» هســتند .مکانیزمــی کــه در آن پیشــنهاددهنده در
ابتــدا اعضــای هیــات مدیــره را کنــار میگــذارد و مســتقیما ســرمایهگذاران را بــا
پیشــنهادهای فریبنــده هــدف قــرار میدهــد .معمــوال هــم رقــم پیشــنهادیاش
باالتــر از متوســط کســب و کار اســت .هیــچ پیشــنهاددهنده جــدی از ایــن مســیر
نمـیرود ،مگــر اینکــه ســرمایه و ارادهای داشــته باشــد کــه ســهامداران را وارد معامله
کنــد .بــا ایــن وجــود ترکیــب منطــق ،فریبندگــی و پــول نقــد بــه عــاوه تهدیــد و
در نهایــت رســیدن بــه پیشــنهاد خصمانــه بایــد آخریــن حربـهای باشــد کــه بــه آن
متوسل میشود.
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دربــاره شــیوه مذاکــرات در مقابــل ذات روش غالبــا توســط مشــاوران ،وکال،
حســابداران ،موسســات روابــط عمومــی و بانکــداران ســرمایهگذار تصمیمگیــری
میشود که معموال هدایت مذاکرات را برعهده دارند.
توصیــه خــوب کار ســختی اســت .یــک ســری از مطالعــات مســتقل بیــن
ســالهای  2013و  2015توســط اســاتید دانشــگاه ســوری 2و دانشــکده
بازرگانــی دانشــگاه اســترن نیویــورک کشــف کــرد کــه شــرکتهایی کــه بــا
بزرگتریــن بانکهــای ســرمایهگذار چندملیتــی جهــان و موسســات حســابداری
بــزرگ معرفــی میشــوند در مالکیتشــان موفقتــر عمــل میکننــد تــا
آنهایی که مشاور ندارند یا مشاورانشان در این گروهها نیستند.
برخــی از مشــاوران ارشــد روی حضــور چنیــن بانکهــا و موسســاتی
بخصــوص بــه دلیــل عالقــه یــا اعتمادشــان بــه یــک شــخص بخصــوص اصــرار
میورزنــد .بــرای نمونــه وقتــی کدبــری توســط کرافــت گیــر افتــاد ،روی
اســتفاده از افــراد مشــخصی در اعضــای ارشــد هیــات مدیــره و شــرکاء در
بانکهــا و موسســات خصوصــی بــرای گشــایش اعتبــار بانکــی پافشــاری
داشــتند .مثــال دیگــر در ایــن مــورد  Invensysاســت ،یــک شــرکت مهندســی،
کــه ترجیحــش ایــن بــود کــه در هــر معاملــه بــه مشــاوری یکســان اعتمــاد
کند.
عــاوه بــرای آنهــا ســتارههای هدایتکننــده بــازار هــم در برخــی
بانکهــای ســرمایهگذار حضــور دارنــد کــه هویتشــان جذابتــر از بقیــه
اســت چــون هیجانانگیزتــر هســتند .چنیــن آدمهایــی در میــان یــک نســل
مــرده هســتند امــا آنهایــی کــه هنــوز در کارشــان ممارســت میورزنــد
راهشــان را بــه ســمت معامــات بــزرگ بــاز میکننــد .نمونـهاش هــم معاملــه
کرافت/کدبــری کــه شــریک مشــاوره کدبــری در ســال  2010در معاملــه
 Slaughter & Mayانتخــاب شــد تــا شــش ســال بعــد ،در اوایــل ســال 2016
شــریک کل مدیریــت مجموعــه شــود .نمونــه دیگــری از آن قــرارداد بــروس
واسرستاین است.
2. University of Surrey
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با پیشنهادت زمینشان بزن بروس

بــروس واسرســتاین ،مدیــر ارشــد الزارد ،3موسســه مدیریــت داراییهــا و مشــاور
مالــی ،نمونــه درخشــانی از ســرمایهگذاری بانکــی اســت کــه از هــر اهرمــی ،حتــی
خصمانــه و پرخاشــگرانه ،در جهــت تامیــن و بــه دســت آوردن یــک معاملــه بــرای
مشــتریانش اســتفاده میکــرد .شــکی نیســت کــه بــروس ،مشــهور بــه «بــروس
حملهگــر بــا پیشــنهاد» همانطــور کــه بــرای خیلــی از کســب و کارهــا
شناختهشــده بــود ،اســطوره والاســتریت محســوب میشــد کــه در دهــه  80بــازار
معامــات را تــکان داد .او کســی اســت کــه ســال  2009وســط کار مشــاوره بــه
کرافت برای مالکیت کدبری از دنیا رفت.
احتمــاال او بیشــتر از هــر کــس دیگــری ،تصمیــم شــرکتهای ســهامی خــاص
بــرای رســیدن بــه هدفشــان را بــا نشــانههای مختلــف ارائــه داد .بــه  ،KKRروی
تصمیــم پیشــگامانه و مبدعانـهاش برای مالکیت شــرکت غــذا و تنباکــو RJR Nabisco
مشــاوره داد .یــک قــرارداد غیرمشــهور کــه منــادی و پیشــروی خیــزش حامیــان
مالــی بــود و در کتــاب «بربرهــا پشــت دروازه» نوشــته برایــان بــارو و جــان هیلــر
شــرحش آمــده اســت و بعدهــا هــم فیلمــی بــه همیــن نــام بــا بــازی جیمــز گارنــر
در نقش مدیر ارشد و رئیس  RJR Nabiscoاز روی آن ساخته شد.
بــه عــاوه موفقیــت مالــی شــخصی واسرســتاین در معاملــه کــردن بــه او کمــک
کــرد کــه روی اعتبــار و آبرویــش صحــه بگــذارد .او در زمانــی کــه اوج شــکوفایی
حبــاب قیمتــی شــرکتهای اینترنــت محــور بــود ،دفتــر مشــاوره واسرســتاین پــرال
را به بانک درسدنر با قیمتی نزدیک به  600میلیون دالر فروخت.
طبــق آنچــه مجلــه فوربــز نوشــته ،کــه در یــک شــمارهاش عکــس واسرســتاین
را روی جلــد گذاشــته بــود« :واسرســتاین بیــش از هــر کــس دیگــری بــه مدرنیــزه
شــدن ســرمایهگذاری بانکــی بــا بــه کار بســتن تاکتیکهــای هجومــی خدمــت
کــرد .آن هــم در جهانــی کــه پیــش از آن بیشــتر بــا دورهمیهــای دوســتانه کارش
میچرخیــد تــا بــا زور بــازو ».البتــه بــا افــراد زیــادی هــم مشــاجره میکــرد از
جملــه شــرکای خــودش .جــار و جنجــال او بــا مایــکل دیویــد ویــل 4از نــوادگان یکی
3. LAZARD
4. Michel David-Weill,
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از بنیانگــذاران الزارد ،بیشــترین تعــداد تیــراژ روزنامههــا را در دوران مالکیتهــای
او به خودش اختصاص داد.
جــای تعجــب نیســت کــه واسرســتاین از لقبــی کــه بــه او داده بودنــد« ،بــروس
حملهگــر بــا پیشــنهاد» متنفــر بــود .مالکیــت  RJR Nabiscoرا اگــر کنــار بگذاریــم،
کــه بــا موفقیــت مالــی همــراه بــود .امــا در نهایــت هــدف را بــا قــروض زیــادی
روبـهرو کــرد ،مقــدار کمــی از آن  250میلیــارد دالر مالکیتهایــی کــه واسرســتاین
مشاورشــان بــود تبدیــل بــه فاجعــه شــدند .یکــی از آن فجایــع قــرارداد
 Time Warner/AOLبود که پیشتر در این کتاب دربارهاش بحث کردیم.
مــرگ واسرســتاین بــا انــدوه و مویــه زیــادی همــراه بــود .شــریک ســابق او،
جــوزف پــرال ،او را «یــک اســتعداد نایــاب» خوانــد .قطعــا او باعــث تغییــر شــکل
والاســتریت شــد .پاکتهــای پیشــنهاد را بــا نفــوذ و دخالــت خالقانــه قانونــی
میفرســتاد ،شــیوه نزدیــک شــدن بــه ســهامداران را رهبــری و از روابــط عمومــی
فعالش استفاده میکرد.
البتــه کــه همــه روشهــای بــروس را دوســت نداشــتند .بــه دنبــال خــرد شــدن
اعتبــار جهانــی ،انتظاراتــی از طــرف شــرکتهای ســاده و ریاضتکــش مطــرح شــد
کــه همــراه بــا نارضایتیهایــی از مطبوعــات و عمــوم کســانی بــود کــه از طریــق
ســرمایهگذاری بانکــی دســتمزدهای نجومــی میگرفتنــد :بــه نظــر میرســید کــه
حاال بانکداری آرامتری موردنیاز است .بخصوص در اروپا.
کارگاه آموزشی فوتبال

مالکیــت مالکــوم گلیــزر روی منچســتریونایتد ،کــه در فهرســت کمپانیهــای
قــرار گرفتــه در بــورس لنــدن قــرار داشــت ،کالس درس پیشــرفتهای اســت بــرای
اینکه ببینید چگونه یک هدف ناراضی را میشود به دست آورد؟
ســال  2003منچســتریونایتد یکــی از موفقتریــن تیمهــای باشــگاهی در اروپــا
بــود بــا تاریخچـهای کــه بــه باشــگاه محبوبیــت منحصر بــه فــردی میــان طرفدارانش
یداد BSkyB .شــرکت پخــش ماهــوارهای ،پتانســیل ادغــام باشــگاه را بــا کمپانــی
مـ 
خــودش دو ســال قبلتــر کشــف کــرده بــود .امــا رگوالتورهــا روی پیشنهادشــان
مهــر مخالفــت زدنــد چــون طرفــداران کمپیــن عمومــی تشــکیل داده بودنــد تــا
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روپــرت مــرداک صاحــب  ,BSkyBنتوانــد خریــد موفقیتآمیــزی داشــته باشــد و
صاحب باشگاه منچستر شود.
در آن زمــان بســیاری از ســرمایهگذاران خارجــی بــازار فوتبــال انگلســتان را
محلــی بــرای ســرمایهگذاری جــذاب میدیدنــد .ایــن جذابیــت یــا بــه خاطــر پــول
بــود یــا پرســتیژ و اعتبــار .تشــین نیانــی 5در کتابــش بــه نــام «دروازهبــان
گلیزر»6میگویــد دیگــران از جملــه رومــن آبراموویــچ  7عضــو حــزب روســیه (کــه
باشــگاه فوتبــال چلســی را خریــد) همــان موقــع خریــد منچســتریونایتد را رهــا
کــرده بــود .چــون اعتقــاد داشــت باشــگاهی اســت کــه خریــدش هــم کار بســیار
دشــواری اســت و هــم خیلــی هزینهبــر خواهــد بــود .امــا گلیــزر ،کــه همــان زمــان
ش خــود روی صنعــت ورزش اعتمــاد کــرد
صاحــب  Tampa Buccaneersبــود ،بــه دانـ 
تا ارزش افزوده در منچستریونایتد را مشخص کند.
همانطــور کــه در مالکیــت ویســتا روی  Misysدیدیــم ،گلیــزر بــاور داشــت کــه
ایــن صنعــت را بهتــر از همــه رقبایــش میشناســد .خانــواده گلیــزر احســاس کردنــد
کــه بــازار جهانــی بالقــوه منچســتر یونایتــد و حتــی گســتردهتر از آن لیــگ برتــر
انگلســتان ،بــه مقــدار زیــادی مــورد اجحــاف قــرار گرفتــه و ارزش واقعــی آن را
دست کم گرفتهاند.
هــواداران منچســتریونایتد آشــکارا و بــا جــار و جنجــال تنفرشــان را از ایــن
مالکیــت ابــراز کردنــد .در مســیر رســیدن بــه بحــران مالــی جهانــی ،اســتفاده از قــرض
بــرای خریــدن ســهام تبدیــل بــه داســتان هشــداردهندهای شــده اســت :گلیزرهــا 812
میلیــون پونــد (یــک میلیــارد و 471میلیــون دالر) پرداخــت کردنــد کــه شــامل
هزینههــای داد و ســتد بــرای خریــد باشــگاه میشــد و بــا ایــن وجــود  240میلیــون
پونــد ( 435میلیــون دالر) از نقدینگــی آنهــا را درخواســت کردنــد .بــا ایــن وجــود بــه
خاطــر شــانس یــا قوه تشــخیص خــوب گلیزرها در پایــان ســال  2015منچســتریونایتد
نزدیــک بــه  2میلیــارد پونــد ( 3میلیــارد دالر) ارزش پیــدا کــرد و فرزنــدان گلیــزر
ســالیانه  15میلیــون پونــد ( 22میلیــون دالر) بــه عنــوان ســود ســهام از محــل
سرمایهگذاریشان دریافت میکردند .بازگشت سرمایه بدی نبود!
5. Teshin Neyani
6. The Glazer Gatekeeper
7. (Roman Abramovich
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خــب! حــاال میخواهیــم ببینیــم آنهــا چطــور مذاکــره کردنــد و مسیرشــان بــه
ســمت چنیــن ســرمایهگذاری بزرگــی گشــوده شــد؟ دانــش درســت از ایــن کســب
و کار و انتخــاب خــوب هــدف باعــث شــد کــه نیمــی از راه را برونــد ،امــا ایــن
تاکتیکهــای مذاکرهشــان بــود کــه تفــاوت را ایجــاد کــرد .ایــن خانــواده و
مشاورانشــان میدانســتند کــه بــا یــک هــدف غیردوســتانه دســت و پنجــه نــرم
میکننــد .هدفــی کــه هیــچ عالق ـهای بــه فــروش نــدارد .از همــه اینهــا گذشــته،
چــرا هیــات مدیــره منچســتریونایتد بایــد بخواهــد راه خریــدن یــک تجــارت موفــق
را بــرای دیگــران آســان کنــد ،در حالــی کــه آنهــا در طــول این پروســه شغلهایشــان
را از دســت میدادنــد؟ از آنجایــی کــه شــرایط مالــی گلیــزر بــه او اجــازه پیشــنهاد
خصمانــه بــه کمپانــی را بــه صــورت رســمی نم ـیداد ،آنهــا منچســتریونایتد را در
شرایط دوستی خاله خرسه گذاشتند.
در چنیــن موقعیتــی ،جســتوجوی بــازار بــرای ســهامهای در دســترس و
ســاختن یــک شــرکت کوچــک ابتدایــی بــرای ســرمایهگذاری در ســهام (کــه بــه
گیــره انگشــتی معــروف اســت-از آن جهــت کــه جــا پایــی بــرای خریــدار محکــم
میکنــد) تاکتیکهایــی اســت کــه غالبــا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،کــه بــا
اســتفاده موثــر خانــواده گلیــزر از قانــون شــرکتی انگلســتان ترکیــب شــد .گلیــزر در
مــاه مــارس ســال  2003شــروع بــه خریــد ســهام در شــرکت بــا شــرط ســود
افزایشــی کــرد .درســت شــش مــاه بعــد ،در ســپتامبر ســال  ،2003وقتــی آنهــا
باالخــره بــه آســتانه تنظیــم سهامشــان رســیدند ،خانــواده گلیــزر همانطــور کــه
میبایست سهامشان را اعالن عمومی کردند.
تــا انتهــای ســال ،آنهــا بــاالی 14درصــد از ســهامهای عرضــه شــده در بــازار و
متعلــق بــه ســهامداران کوچکتــر را خریــده بودنــد .امــا تــا فوریــه ســال  2014یعنــی
وقتــی کامــا آمــاده شــده بودنــد ،صبــر کردنــد .در آن زمــان گلیــزر اعــام کــرد کــه
پیشنهادی برای باشگاه منچستریونایتد در نظر دارد.
تــا نوامبــر آن ســال خانــواده گلیــزر 28درصــد ســهام را در اختیــار داشــت و بعــد
از آن بــرای حضــور در هیــات مدیــره درخواســت داد و در نهایــت ســه صندلــی اعضــای
هیــات مدیــره را دریافــت کــرد .در ایــن برهــه از زمــان ،گلیــزر کامــا بــه باشــگاه
نزدیک شده بود و قادر بود که از طریق اعمال فشار معامله را انجام دهد.
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امــا گلیــزر یــک کارت برنــده نهایــی در اســتراتژی مذاکــرهاش نگهداشــته بــود.
دومیــن ســرمایهگذار بــزرگ باشــگاه بــا 29درصــد ســهام ،شــرکت Cubic Expression
8
بــود .یــک کمپانــی بــا دو ســرمایهگذار ایرلنــدی بــه نامهــای جی.پــی مکمانــوس
و جــان مانیــر 9کــه هــر دو در مســابقات اسـبدوانی حرفـهای بودنــد و از سهامشــان
بــرای برگشــت ســرمایه بــه صــورت امــن اســتفاده میکردنــد .بــه عــاوه آنهــا در
میــان اعضــای هیــات مدیــره هــم صندلــی داشــتند .ترکیــب ســهام گلیــزر بــا ســهام
 Cubic Expressionباعــث میشــد کــه او بیــش از 50درصــد باشــگاه را در اختیــار
داشــته باشــد ،کــه قطعــا بــرای بــه دســت گرفتــن کنتــرل کافــی بــود و بــه انــدازهای
هم بود که با آن بتواند سرمایهگذاران کوچکتر را تحت فشار بگذارد.
بــا شانســی کــه گلیــزر داشــت ،دو مــرد ایرلنــدی بــا ســر الکــس فرگوســن،
مدیــر باســابقه باشــگاه کــه مــدت زیــادی بــود ایــن ســمت را داشــت و مهمتریــن
مــرد منچســتر یونایتــد ،مشــاجره کردنــد .ماجــرا از این قــرار بود کــه ســرمایهگذاران
ایرلنــدی بــه ســر الکــس بخشــی از مالکیــت  ،Rock of Gibraltarیــک اســب مســابقه
قهرمــان را هدیــه دادنــد .امــا وقتــی مــرد فوتبــال عــاوه بــر آن ادعــا کــرد کــه حــق
اصــاح نــژاد و پــرورش حیــوان را هــم میخواهــد ،یــک نــزاع بــزرگ بــه دنبالــش
آمــد .ســرالکس از آنهــا شــکایت کــرد و دو ســرمایهگذار ایرلنــدی هــم بــه صــورت
عمومــی ســوالهایی مطــرح کردنــد کــه در آنهــا دربــاره ســامت مالــی معامــات
نقل و انتقالی که فرگوسن برای باشگاه انجام میداد ،حرف زدند.
بیــن اکتبــر  2004و مــاه مــه  ،2005گلیزرهــا حرکتشــان را شــروع کردنــد .آنهــا
یــک ســری پیشــنهاد بــا صعــود قیمــت افزایشــی شــاخص بــرای منچســتریونایتد
مطــرح کردنــد .امــا عــاوه بــر اینکــه تهدیدهایــی از ســوی طرفــداران دریافــت
کردنــد (کــه تصمیــم داشــتند خودشــان موقعیــت ســرمایهگذاری در ســهام را
ســاماندهی کننــد تــا مانــع از عملیــات گلیــزر بــرای مالکیــت باشــگاه شــوند) ،هنــوز
هــم نتوانســته بودنــد تاییــد رضایــت اعضــای هیــات مدیــره را بــه صــورت محکــم
دریافــت کننــد .چیــزی کــه بــرای بــه دســت گرفتــن کنتــرل باشــگاه بــه آن نیــاز
داشتند.
8. J.P McManus
9. John Magnier
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در مــاه مــی ســال  2005باالخــره آنهــا توانســتند ســهام  cubicرا به دســت آورند
یعنــی اکثریــت ســهام کمپانــی را از آن خودشــان کردنــد .حتــی آن موقــع هــم ،در
حالــی کــه اعضــای هیــات مدیــره منچســتریونایتد بــه ســهامداران توصیــه
میکردنــد کــه پیشــنهاد ارزش پایــه را قبــول کننــد ،از ســفارش کــردن پیشــنهاد
گلیــزر ســر بــاز میزدنــد و در ایــن بــاره بحــث میکردنــد کــه اهــرم قــدرت قــوی
گلیــزر در مالکیــت باشــگاه ،امــکان دارد بــرای گــروه گســتردهتری از ســهامداران
مانند کارمندان و عوامل باشگاه و طرفدارانش خطرناک و مضر باشد.
فقــط در ایــن مرحلــه بــود کــه باالخــره خانــواده گلیــزر یــک پیشــنهاد رســمی
بــرای منچســتریونایتد ارائــه دادنــد .اگرچــه مطمئــن بودنــد کــه میتواننــد بــه
بقیــه ســهامداران هــم تحــت لــوای دســتورالعملهای مالکیــت انگلســتان فشــار وارد
کننــد( .تایمالین(خــط زمانــی) مالکیــت در شــکل  5.1نشــان داده شــده اســت) .بــا
توجــه بــه ســودی کــه از باشــگاه بــه دســت آوردنــد ،ایــن انتظــار واقعــا ارزش آن را
داشت.
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پیشنهاد
دادند که
سهام دو
سرمایهگذار
اصلی را
بخرند

گلیزر با
%78
سهام
پیشنهاد
خرید بقیه
سهام را
مطرح کرد

آپریل
2005

جون
2005
Cubic
موافقت
کرد که
29درصد
سهامش
را به گلیزر
با قیمت
هر سهم
 300پنس
بفروشد.

مارس
2004
اکتبر
2004

گلیزر
دومین
پیشنهاد
را مطرح
کرد300 ،
پنس برای
هر سهم
ولی با وام
کمتر

سهام
گلیزر تا
 %6باال
رفت/سهام
 cubicتا
 23درصد
دسامبر
2003

فوریه
2004
منچستر
یونایتد
هنوز قصد
دارد نیت
پیشنهاد
گلیزرها
را روشن
کند

280
گلیزر 260 %3
سهام را به
 9میلیون
240
پوند خرید
سپتامبر
2003

اکتبر
2003
سهام
گلیزر تا
14درصد
رسید و
عالقهاش
را به
منچستر
یونایتد
ابراز کرد

220

می
2003
همه
گروهها
شایعات
مالکیت را
رد کردند

200
180
160
140
120
100

قیمت سهام

قیمت سهام (پنس/سهم)

می
2005

سهام
cubic
تا %29
افزایش
داشت و
گلیزر تا
17درصد
به آنها
پاسخ داد.

سهم گلیزر
به %28
رسید با
پیشنهاد
 300پنس
برای هر
سهم که
رد شد.
دسامبر
2004

300

 154چرا شکست میخورید؟

پیشنهاد موتور جستوجوی مایکروسافت

اگــر چیــزی باشــد کــه رســانهها بیشــتر از خریــد مالکیــت یــک تیــم فوتبــال از
آن لــذت ببرنــد ،ادغــام در ســیلیکون ولــی اســت .درســت مثــل پیشــنهاد گلیــزر
بــرای منچســتریونایتد ،پیشــنهاد ســال  2008مایکروســافت بــرای یاهــو هــم در
مرکــز توجــه رســانهها قــرار گرفــت و تــا آخــر معاملــه تیتــر یــک بــود .امــا اگرچــه
گلیــزر بــه وضــوح قیمــت باالیــی بــرای منچســتر یونایتــد پرداخــت کــرد ،پیشــنهاد
مایکروســافت دربــاره حجــم هنگفتــی از پــول بــود .آنچــه کــه در بــازار آن را بــه
عنــوان ابرمعاملــه 10میخواننــد :ارزش قــرارداد تــا  50میلیــارد دالر هــم تخمیــن زده
شد .این بازیهای ادغام در مقیاس مالی کالن بود.
درســت مثــل کاری کــه گلیــزر در نهایــت انجــام داد ،مایکروســافت هــم انتخابش
ایــن بــود کــه یاهــو را در موقعیــت دوســتی خالــه خرســه قــرار بدهــد .امــا در ایــن
مــورد ،علیرغــم پیشــنهاد بــرای پرداخــت 61درصــد بیــش از ارزش بــازار مختــل
نشده یاهو ،مایکروسافت در کنار آمدن با این غنیمت شکست خورد.
ذکــر ایــن نکتــه ارزشــمند اســت کــه از همــان ابتــدا مایکروســافت در نهایــت
خوششانســی جلــو میرفــت :یاهــو فقــط یــک ســال بعــد قــرارداد تشــریک
مســاعی بــا شــرکت را امضــا کــرد و اینبــار جسـتوجو و تجســس خیلــی کمتــری
هــم انجــام داد .تقریبــا یــک دهــه بعــد از آن ،قیمــت ســهام آن بــه نســبت قیمــت
پیشنهادی مایکروسافت تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است.
مایکروســافت دل خوشــی از تجمیــع بــا برخــی شــرکتهایی کــه میتوانســت
آنهــا را بخــرد ،نداشــت .یاهــو احتمــاال از ایــن بابت بــه طرز ویــژهای مورد دشــوارتری
هــم بــود و امــکان داشــت هــر ارزشــی را کــه در معاملــه بــا آن میتوانســت باشــد،
نابــود کنــد .بــرای نمونــه پیــش از آنکــه در ســال  2013مایکروســافت کمپانــی
اســکایپ را بخــرد ،بزرگتریــن قــراردادی کــه بســته بــود مالکیــت  ،aQuantiveگــروه
خدمــات دهــی بــازار دیجیتــال ،بــه شــمار میرفــت کــه  6.3میلیــارد دالر بــرای آن
هزینــه کــرد .بعــد از آن همــه ارزش ایــن خریــد را بــه جــز  100میلیــون دالرش از
بین برد.
ایــن شکس ـتها ،اســتراتژی  M&Aو شــراکتهای بــی حــد و مــرز مایکروســافت
10. mega deal
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را بازتــاب میدهــد .در معنــای تاکتیکهــای مذاکــره ،شــرکت همیشــه فرصــت
برنــده شــدن در آن قــراردادی را کــه محاســبه کــرده بــود ارزش پرداخــت دارد ،از
دســت مـیداد .شــاید مثــل مــورد گلیــزر بــا منچســتر یونایتــد ،مایکروســافت هــم
چیزی در یاهو دیده بود که تعداد کمی از افراد میتوانستند ببینند.
کارل ایــکان 11ســهامدار فعــال و تاثیرگــذار کــه تــاش میکــرد ایــن معاملــه را
بــرای مایکروســافت بــه پیــش ببــرد ،پیشــرو در گــروه ســهامداران موثــر یاهــو بــود.
در واقــع یاهــو بــه ایــن رونــد کــه ســوژه مــورد توجــه بــرای مالکیــت باشــد ادامــه
داد همانطــور کــه تــا آن زمــان شــرکت هــدف بــرای ســرمایهگذاریهای کوتــاه
مدت پرمنفعت در صندوقهای تامین اعتبار بود.
فعالیتهــای ایــکان بــرای قــرارداد مایکروســافت حکــم نقطــه مرکــزی داشــت و
اگــر چــه بــرای پیــش بردنــش بــه حــد کفایــت نبــود ،امــا نشــاندهنده ظهــور
ســرمایهگذاران موثــر در معامــات بــود .از نقطــه نظــر ســهامداران یاهــو ،کــه
میدیدنــد شرکتشــان از پــس ســالهای آشــفتگی بعــد از ســقوط قــرارداد برآمــده
و میدیدنــد کــه از آن زمــان اســتراتژی ثابتــی نداشــته ،شکســت ایــن معاملــه بــه
منزلــه یــک فاجعــه بــود .امــا بــا درنظــر گرفتــن شــرایط مذاکــره کــه ادغــام میتواند
بــرای هــر دو کمپانــی ســودمند باشــد ،اجــازه بدهیــد بررســی کنیــم تــا ببینیــم چــه
چیزی در طول فاز مذاکره سرنوشتساز اشتباه پیش رفت.
دوستانت را نزدیک نگهدار و دشمنانت را نزدیکتر!

صنعــت و کســب و کار تکنولــوژی ممکــن اســت بینالمللــی بــه نظــر برســد ،امــا
در عین حال میتواند خیلی هم محلی باشد.
مرکــز فعالیــت ســیلیکونولی کــه یاهــو ،مایکروســافت ،گــوگل و اپــل را تولیــد
کــرده اســت یــک جامعــه کوچــک متشــکل از گروههــای نزدیــک بــه هــم اســت،
مدیرعاملهــا معمــوال بــا یکدیگــر کار میکننــد و تقریبــا همیشــه یکدیگــر را بــه
طــور شــخصی میشناســند و در افتتاحیههــا و همایشهــا مربــوط بــه کســب و
کار کــه بــه صــورت منظــم برگــزار میشــود بــا یکدیگــر مالقــات میکننــد .اوایــل
ســال  ،2008مدیــر ارشــد اجرایــی مایکروســافت ،اســتیو بالمــر ،هنــوز زیــر ســایه
11. Carl Icahn
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موســس تاثیرگــذار و قدرتمنــد شــرکت یعنــی بیــل گیتــس کار میکــرد کــه تــا
قبــل از حماســه یاهــو! هنــوز هــم بــه عنــوان یکــی از کارمنــدان مایکروســافت
مشــغول بــود و کمپانــی را تــرک نکــرد .بالمــر بــا دنیــای تغییــر یافت ـهای روب ـهرو
شــد کــه گــوگل بــر آن حکمفرمایــی میکــرد .شــرکتی کــه حکــم لیــدر و رهبــر
پیشــرو بــرای محاســبات مبتنــی بــر اینترنــت داشــت .بــرای اینکــه بــه دوران
ســلطنت گــوگل پایــان بدهنــد ،او مجبــور بــود حمــات ســریعی را ترتیــب بدهــد تــا
بــه یــک رشــد درآمــدی فــوری در زمینــه تبلیغــات در موتورهــای جســتوجو و
ویترینهــای آگهــی برســد .همچنیــن در یــک مــدت زمــان معیــن نــه چنــدان
طوالنــی ،مایکروســافت نیــاز داشــت کــه خــودش را در برابــر تهدیدهــای احتمالــی
آینــده از ســمت گــوگل نســبت بــه محصــوالت مرکــزی و هســتهای وینــدوز،
محافظت کند.
در ایــن اثنــا یاهــو در مســیر سراشــیبی حرکــت میکــرد .امــا همچنــان شــرکت
منطقــی و مناســبی بــرای بــه دســت آوردن محســوب میشــد .ایــن بــه هــم
پیوســتن بــه نظــر میرســید راه حــل روشــنی بــرای هــر دو کمپانــی باشــد.
ســهامداران یاهــو توســط ایــکان ،کــه ســهم کوچکــی در کســب و کار موتورهــای
جس ـتوجو داشــت ،همصــدا شــدند ،البتــه نــه اینکــه ایــن تنهــا دلیــل رفتــن بــه
ســمت قــرارداد پیوســتن دو شــرکت باشــد ولــی بــه هــر حــال باعــث شــد
سرمایهداران مشتاق شوند که مایکروسافت شرکتشان را ضبط کند.
بــا توجــه بــه دادههايــي كــه مبنــي بــر نزديــك بــودن كســب و كارهــا در
ســيليكونولي داديــم ،احتمــاال از بالمــر انتظــار داريــد كــه هدفــش و ويژگيهــاي
اجرايــياش را بــه انــدازه كافــي شــناخته باشــد تــا بتوانــد يــك قــرارداد خــوب
ببنــدد .اگــر از اينهــا مطمئــن نبــود منطقــي بــه نظــر ميرســد كــه توقــع داشــته
باشــيم قبــل از اينكــه بخواهــد ديدگاهــش را در مــورد معاملــه آشــكار كنــد چنــد
ديدهبان در سطح هيات مديره بگمارد.
بــه هــر حــال اول فوریه ســال  2008بالمر بــا یک پیشــنهاد  44.6میلیــارددالری
داوطلبانــه بــرای یاهــو قــدم جلــو گذاشــت .گزارشهــای منتشــر شــده در مطبوعــات
ادعــا میکردنــد کــه صحبتهــای پشــت پــرده مابیــن دوطــرف بــرای چیــزی
بیــش از یــک ســال در جریــان بــوده و بــا پیشــنهاد اولیـهای کــه خیلــی منصفانــه بــا
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قیمــت کامــل جلــو آمــده ،همــه انتظــار داشــتند کــه ایــن معاملــه بــه ســرانجام
برســد .بــه جایــش بعــد از ده روز جلســه و مشــاوره اعضــای هیــات مدیــره یاهــو
پیشنهاد را رد کردند.
پاســخ ده روز بعــد یاهــو بــه ایــن پیشــنهاد اولیــه شــاخص ایــن بــود کــه در
اســتانداردهای اولیــه «از اســاس ارزش کمپانــی را پایینتــر گرفتهانــد» اگرچــه
بایــد ایــن نکتــه را ذکــر کنیــم کــه بــازار بــا ایــن اســتدالل موافــق نبــود .ایــن
پیشــنهاد حتــی باالتــر از قیمــت ســهام یاهــو بــود و وقتــی مایکروســافت عقــب
کشــید قیمــت هــر ســهم شــرکت تــا یــک ســوم ســقوط کــرد .گزارشهــای
رســانهها حاکــی از ایــن بــود کــه کار یاهــو خیلــی ســاده شــروع یــک بــازی
شــطرنج بــا حریــف بــود و مایکروســافت آمــاده بــود تــا پیشــنهادش را تــا 50
میلیــارددالر هــم بــاال ببــرد .امــا مایکروســافت دیگــر هیچوقــت پیشــنهاد ثانویــه و
باالتری ارائه نداد.
بــه عــاوه یاهــو ادعــا کــرد کــه ایــن پیشــنهاد یــک «تلــه انحرافــی مشــخص»
بــوده بــا ایــن وجــود ظــرف چنــد روز آینــدهاش شــروع کــرد بــه جس ـتوجو تــا
شــوالیه ســوار بــر اســب ســفیدی پیــدا کنــد .ایــن شــوالیه قــرار بــود بــا نزدیــک
شــدن بــه رقیــب بــزرگ مایکروســافت ،یعنــی گــوگل و همینطــور شــرکت خبــری
روپــرت مــرداک سراغشــان بــرود .تــاش بــرای بــه چنــگ آوردن پیشــنهاد از ســوی
رقبــای درگیــر در کســب و کار تاکتیــک اســتانداردی بــرای شــرکتهای هــدف
اســت تــا بــه قیمــت باالتــر دســت پیــدا کننــد یــا پیشــنهاددهندگان بیشــتری را بــه
ســمت خودشــان هدایــت کننــد امــا در ایــن مــورد ،در کســب و کاری کــه در
حقیقــت مثــل کــوزه عســل میمانــد ،ایــن کار باعــث یــک ســری تالطمهــای
جــدی بــرای تفکــر دوبــاره در مایکروســافت شــد .بــه هــر حــال در یازدهــم مــارس،
در طول یک ماه ،شرکت خبری هم کنار رفت.
مایکروســافت اگــر کمــی مصممتــر بــود میتوانســت دوبــاره ســرپایش بایســتد
و صبــر کنــد تــا طوفانــی کــه بــه دنبــال اســتراتژی طوالنــی مدتــش بــه پــا شــده
بــود ،آرام شــود .قطعــا یــک ســری منابــع از جملــه پــول نقــد هــم بــرای انجــام ایــن
کار داشــت .بــه جــای اینهــا ،علیرغــم ایــن حقیقــت کــه تحلیلگــران از بــه هــم
پیوســتن دو کمپانــی حمایــت کــرده بودنــد ،خــروج ســریعش از موقعیــت بــه نظــر
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شــبیه بــه قهرهــای کودکانــه میرســید .طبــق گــزارش فایننشــال تایمــز ،درســت
چنــد روز بعــد از آنکــه موسســان یاهــو ،جــری یانــگ و دیویــد فیلــو قــرار بــود بــرای
آخریــن جلســه مذاکــره و وا کنــدن سنگهایشــان بــا بالمــر و کویــن جانســون ،کــه
ایــن دومــی فعالیتهــای اینترنتــی مایکروســافت را پیشبینــی کــرده بــود ،بــه
سیاتل بروند ،این اتفاق افتاد.
ایــن موقعیــت توســط دســتورالعملهای شــرکتی یاهــو کــه طبــق قوانیــن
خودشــان را بیاشــتیاق بــه پیشــنهاددهنده نشــان میدادنــد ،پیچیدهتــر هــم
شــد .در مــاه مــی ســال  ،2001کمپانــی طــرح حقــوق ســهامداران را پذیرفتــه بــود
کــه در آن قیــد میشــد بــه جــز اینکــه قــرارداد بایــد توســط اعضــای هیــات مدیــره
پیشــنهاد شــود ،ســهامداران هــم بایــد حــق خریــدن ســهام اضافهتــر را داشــته
باشــند کــه در نتیجــه ایــن شــرط بــه طــرز موثــری جلــوی پیشــنهادهای خصمانــه
گرفته میشد.
بــرای موفــق شــدن بــا یــک پیشــنهاد خصمانــه ،مایکروســافت اول مجبــور بــود
ســهامداران را متقاعــد کنــد کــه از شــر اعضــای هیــات مدیــره یاهــو خــاص شــوند
و جــای آنهــا را مدیــران اجرایــی موافــق بــا مالکیــت بگیرنــد .کســانی کــه
میتوانســتند آن قانــون مقاومــت در برابــر پیشــنهاد را فســخ کننــد یــا پیشــنهاد
مایکروســافت را تاییــد و از آن حمایــت کننــد .مایکروســافت در بیانیــه انصرافــش بــه
تاریــخ  5مــاه مــه ســال  2005بــه ایــن شــرایط ارجــاع داده بــود .بالمــر در یــک نامه
بــه ســرمایهگذاران گفــت کــه تصمیــم دارد خــاف ایــن روش عمــل کنــد چــون
«الزامــا شــامل اعتــراض طوالنــی وکال و صاحبــان ســهم میشــود» و ایــن جــدل
طوالنــی چــه بــرای گرفتــن رای ســهامداران و چــه تغییــر اعضــای هیــات مدیــره
ناگزیر است.
بــه هــر حــال بالمــر و تیــم مشــاورانش ،وقتــی همــان اول بــه یاهــو نزدیــک
شــدند ،میبایســت بــه خوبــی از ایــن بنــد قانونــی یاهــو اطــاع میداشــتند (بــه
فصــل ســوم قســمت ارزیابــی بایســته نــگاه کنیــد) .ایــن باعــث میشــود دو ســوال
پیــش بیایــد :چــرا بایــد یــک پیشــنهاد دوســتانه ارائــه داد مگــر اینکــه بدانیــد بــه
گرمــی از آن اســتقبال میشــود؟ و چــرا بایــد شــیوه غیردوســتانهای در پیــش
گرفــت اگــر بــه انــدازه کافــی آمــاده نیســتید کــه پیشــنهاد خصمانــه ارائــه بدهیــد و
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مســتقیم پیــش ســهامداران برویــد یــا یــک بــازی طوالنــی را شــروع کنیــد و
ســرمایهگذاران را بــه ســمت خودتــان بکشــانید؟ صرفنظــر از قضــاوت تاریخــی
دربــاره یاهــو در آن زمــان بالمــر شــبیه یــک مدیــر اجرایــی ضعیــف بــه نظــر
میرسید که فقط یک مشت زد و سپس از صحنه دعوا فرار کرد.
بــرای مایکروســافت ایــن پایــان حماســه ادغــام بــا یاهــو بــود امــا شــرکت هــدف
را هــم در موقعیــت دشــواری قــرار داد .چندیــن ســهامدار صنــدوق بازنشســتگی
شــکایتهای قانونــی علیــه مدیریــت یاهــو تنظیــم کردنــد .ایــکان کــه بــه خریــد
ســهامش ادامــه مــیداد ،کمکــم کمــک کــرد تــا مدیــر ارشــد اجرایــی یاهــو در
نهایــت یــک ســال بعــد در مــاه جــوالی  ،2009قــرارداد شــراکتی بــا درآمــد خیلــی
کمتــر بــرای جس ـتوجو در اینترنــت و تبلیغــات امضــا کنــد ،جیــب ســهامداران را
در ایــن داد و ســتد کامــا خالــی کنــد و بــرای کمپانــی هــم یــک ضربالمثــل در
زمینه کسب و کار تکنولوژی به جا بگذارد« :خوب میشد اگر»...
شروع بازی شطرنج :زمین تو یا من؟

اولیــن مالقاتهــا در ســطح میــان اعضــای هیــات مدیــره دو شــرکت
پیشــنهادهنده و هــدف غالبــا بــرای موفقیــت یــا شکســت یــک قــرارداد تعییــن
کننــده اســت .چــه از آنهــا بــرای برداشــتن نخســتین قدمهــا در مــورد مالکیــت
استفاده شود و چه قرار باشد آنها را به نتیجه برساند.
متاســفانه بــرای رومانتیکهــا ،قــرار مالقاتهــای از قبــل تعییــن شــده میــان
مدیــران اجرایــی غالبــا در ســاختمانهای کســلکننده اتفــاق میافتــد .بــاز هــم
بایــد گفــت متاســفانه روزهــای قرارهــای صبحانــه و نهــار میــان ســطوح مدیــران
ارشــد اجرایــی بــا قــدرت زیــاد در نقــاط کالســیکی ماننــد ریــور روم در هتــل ســاوی
در لنــدن یــا رینبــو روم بــاالی مرکــز راکفلــر نیویــورک خیلــی وقــت اســت کــه
گذشــته .ایــن روزهــا بخصــوص دفترهــای وکال مکانهــای محبــوب هســتند :آن
راهروهــای خاکســتری نــه چنــدان دوســتانه در محــدوده جادویی مشــهور موسســات
حقوقــی ســطح بــاال در لنــدن یــا نمونههــای مشابهشــان در فرانکفــورت ،توکیــو،
نیویــورک و شــانگهای ،ســرپناهی بــرای مدیــران فراهــم میکنــد تــا بــا هــم مالقــات
کنند و درباره بزرگترین معامالت یک دهه گذشته حرف بزنند.
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چرایــی اینکــه مشــاوران حقوقــی مکانهــای بیاثــر و خنثــی را بــرای اتفــاق
افتــادن معامــات درنظــر میگیرنــد نامعلــوم اســت .آنهــا از مشــاوران ســرمایهگذاری
بانکــی یــا حتــی موسســات حســابداری اســتفاده نمیکننــد .اتاقهــای مالقــات
هتلهــا در مرکــز تجــاری شــهر هــم معمــوال مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد:
گمنــام بــودن هتلهــا بــه عنــوان یــک مزیــت محســوب میشــود .چــون یــک
روزنامهنــگار کنجــکاو کمتــر احتمــال میدهــد کــه دو مدیــر ارشــد در یــک اتــاق
کنفرانــس خصوصــی بــا هــم مالقــات داشــته باشــند .یکــی دیگــر از مکانهایــی کــه
بــه گونــهای مشــابه بــه خوبــی از آن جهــت قــرار مالقاتهــای مدیــران ارشــد
اجرایــی اســتفاده میشــود ،اتاقهــای اختصاصــی در فرودگاههــای بینالمللــی
ماننــد فــرودگاه جی.اف.کــی نیویــورک یــا هیتــروی لنــدن اســت .بخصــوص کــه
غالبــا مدیــران ارشــد اجرایــی ســاکن یــک شــهر نیســتند و یکــی از آنهــا بایــد پــرواز
کند تا با دیگری مالقات رو در رو داشته باشد.
وقتــی نوبــت بــه تعلیــق احتمــال ادغــام بــا یــک رقیــب یــا بحــث دربــاره شــیوه
ارتبــاط دو شــرکت بــا یــک ســرمایهگذار کلیــدی میرســد ،کنفرانسهــای تجــاری
میتواننــد فرصــت غیررســمیتر و البتــه خیالپردازانهتــری را پیشــنهاد بدهنــد.
در واقــع خوشــبختی غیرمترقبــه مالقــات بــا یــک مدیــر اجرایــی در چنیــن
کنفرانسهایــی میتوانــد مســیر را بــه ســمت بحثــی ببــرد کــه ایــده مالکیــت یــا
ادغــام را ایجــاد کنــد تــا بعدتــر در دفتــر حســابداران یــا وکال چنــد روز یــا چنــد
هفتــه بعــد از کنفرانــس دنبال ـهاش گرفتــه شــود .ایــن محلهــای اجتمــاع تجــاری
حتــی بــرای خریــداران و فروشــندگان کمپانیهــای کوچــک از اهمیــت بیشــتری
هــم برخــوردار هســتند .کســانی کــه شــاید بــه کنفرانسهــای جهانــی مثــل
داووس 12دعوت نشوند.
روابط بازرگانی

مجمــع جهانــی اقتصــاد ،کــه ژانویــه هــر ســال در داووس ســوییس برگــزار
میشــود ،ســلطان کنفرانسهــای بینالمللــی تجــاری اســت کــه سیاســتمداران،
بانکــداران ،متخصصــان مالــی و روســای اجرایــی و موسســات جهانــی در آن شــرکت
12. davos
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میکننــد .ایــن مجمــع شــامل نفــرات زیــادی از جمعیــت میلیاردرهــا و
تصمیمگیرانی است که میتوانند در این سیاره یکجا جمع شوند.
هرچنــد تعــداد محــدودی از روزنامهنــگاران معتبــر دعــوت شــدهاند ،ولــی
شــرکتکنندگان طــوری رفتــار میکننــد کــه انــگار کســی نظارهگــر آنهــا نیســت.
اتاقهــای عمومــی فرصــت بزرگــی بــرای مالقاتهــا فراهــم میکننــد .بــرای مثــال
در ســال  2010هــر شــرکتکنندهای میتوانســت رزنفلــد را کــه در آن زمــان
رییــس کرافــت بــود در حــال مذاکــره پرشــور بــا ســرمایهگذار موثــر و فعــال،
کریــس هــان 13ببینــد .رزنفلــد توانســته بــود مالکیــت کامــل کدبــری را بــا قیمــت
باالتــر نســبت بــه ســهامدار کلیــدیاش وارن بافت ،به دســت بگیــرد .و مشــاهدهگران
ی نگرانیهایــش
متحیــر مانــده بودنــد کــه آیــا او انتظــار داشــت ســرمایهگذار شورشـ 
را به او نشان بدهد؟!
خیلــی دورتــر از چشــمان کنجــکاو مــردم ،در جشـنهای خصوصــی کــه توســط
امثــال گــوگل Standard Chartered ،و مککینســی  14حمایــت میشــدند ،مدیــر
اجرایــی میتوانــد در آرامــش نســبی یــک قــرارداد ادغــام را معلــق نگهــدارد.
کوههــای پشــت مرکــز کنفرانــس و آنهایــی کــه در کالســترز ،مجــاور پاتــوق اســکی،
شــامل دوجیــن از کلبههــای ییالقــی مجلــل جایــی هســتند کــه روابــط تجــارت
خصوصــی میتوانــد در آن شــکل بگیــرد ،ادغــام شکس ـتخورده شــرکت خبــری و
کمپانــی انگلیســی  BSkyBکــه در فهرســت شــرکتهای ســهامی ثبــت شــده بــود،
در یکی از همین کلبهها مطرح شدند.
داووس شــاید ســلطان کنفرانسهــا باشــد ولــی در واقــع مجموعــه عظیمــی از
سیاســتمداران و ســران مالــی شــرکتهای ارشــد اجرایــی اســت .امــا دیگرانــی هــم
هســتند کــه بیشــتر در رویدادهــای صنعتــی متمرکــز شــدهاند .جایــی کــه بــه
صــورت تصادفــی معامــات میتواننــد ارزششــان را بــاال ببرنــد .کنفرانــس ســالیانه
15
صنعــت تکنولــوژی را یــک موسســه خصوصــی آمریکایــی بــه نــام آلــن و شــرکا
برگــزار میکنــد کــه در ســان ولــی برخــی از پیشــرفتهترین بخشهــای تکنولــوژی
را که اهمیت زیادی هم دارند ،تولید میکنند.
13. chris hohn
14. McKinsey
15. Allen & Company
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ایــن کنفرانــس ،کــه از ســال  1983برگــزار میشــود ،بخشهــای مختلفــی
مثــل قایقســواری روی رودخانــه ،تنیــس ،دورههــای پیــادهروی و یــوگا دارد .امــا
درســت ماننــد داووس ،اینجــا هــم بیشــتر کارهــا در اتاقهــای خصوصــی یــا کافههــا
انجام میشوند .برای نمونه موارد زیر را بخوانید:
ســال  ،2008بازیکنــان کلیــدی در ادغــام مایکروســافت-یاهو ،شــامل رییــس
یاهــو ،ســو دکــر ،16بنیانگــذار گــوگل ســرگئی بریــن ،17مدیــر ارشــد اجرایــی
ســابق یاهــو تــری ســمل 18و برخــی از ســهامداران کلیــدی یاهــو بــرای گــپ و
گفت دور هم جمع شدند.
19
ســال  1996وقتــی مایــکل آیزنــر  ،مدیــر اجرایــی ســابق دیزنــی ،بــرای خریدن
شــبکه تلویزیونــی  ABCطرحــی ارائــه داد ،ایــن مــکان بــه عنــوان یــک مرکــز
معامالتی اعتبار و شهرت زیادی کسب کرد.
ســال  ،2014ادغــام  AOLو  VERIZONدر اینجــا متولــد شــد .اگــر چــه معاملــه تــا
ســال  2015اعــام نشــد ،مدیــران اجرایــی هــر دو شــرکت یــک ســال پیشتــر
در کنفرانــس بــا هــم مالقــات کــرده بودنــد تــا فرصتهــای تجــاری ممکــن را
کشف کنند.

ــ
ــ
ــ

سریع یا آرام؟

برخــی از مدیــران اجرایــی یکدیگــر را در اتــاق مالقــات نمیکننــد تــا زمانــی
کــه معاملــه در خطــر ســقوط قــرار بگیــرد .در مــورد قضیــه مایکروســافت و یاهــو،
جایــی کــه عالقمنــدی از هــر دو طــرف بــرای انجــام ادغــام وجــود داشــت ،ایــن یــک
اشــتباه وحشــتناک بــود و باعــث شــد کــه مایکروســافت دور شــود .در مــوارد دیگــر،
ایــن یــک اســتراتژی عامدانــه و موفــق اســت تــا مدیــران اجرایــی را از هــم دور
نگهــدارد تــا زمانــی کــه قــرارداد در شــرف وقــوع باشــد .کرافــت ســال 2010
اشــتباهات بــدی در مالکیــت کدبــری مرتکــب شــد امــا تصمیمــش بــرای اینکــه تــاد
اســتیتزر  ،20مدیــر اجرایــی کدبــری و ســر راجــر کار ،رییــس هیــات مدیــره را حتــی
Sue Decker
Sergey Brin
Terry Semel
Michael Eisner
Todd Stitzer
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االمــکان تــا پایــان قــرارداد از هــم دورنگهــدارد ،قطعــا جــزو این اشــتباهات محســوب
نمیشد.
رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل کرافــت ،ایــرن رزنفلــد ،میدانســت کــه
نمیخواهــد اعضــای هیــات مدیــره کدبــری را نگهــدارد یــا بــه طــور اخــص اصــا
قصــد نداشــت از مدیــران ارشــد شــرکت اســتفاده کنــد ،او فقــط نــام تجــاری و
برندهــای کدبــری و کســب و کار بازارهــای نوظهــورش را میخواســت .بــه عــاوه او
چالشهایــی هــم بــا قیمــت ســهام خــودش داشــت بخصــوص کــه پیشــنهاد بخشــی
نقــد و بخشــی مبتنــی بــر ســهام بــود و مســائل دیگــری هــم بــود کــه باعــث
جدلهایــی بــا ســرمایهگذاران و بخشهــای مالــی میشــد .نیــازی بــرای صحبــت
بــا اعضــای هیــات مدیــره شــرکت هــدف احســاس نمیشــد تــا زمانــی کــه رزنفلــد
در موقعیتی قرار گرفت که میتوانست پیشنهاد مناسب را بدهد.
آغوش محکم (دوستی خاله خرسه) باکسالتا

تعهــد اولیــه و متمرکــز بــا اعضــای هیــات مدیــره هــدف و ســرمایهگذاران در
اســتراتژی دوســتی خالــه خرســه میتوانــد مفیــد باشــد کــه در مــورد مالکیــت
شایر روی باکسالتا میتوان نشانش داد.
شــرکتهایی کــه کارهایشــان را درســت انجــام داده باشــند میتواننــد مســائل
فرمالیتـهای را کــه پشــت هــر مالکیــت وجــود دارد ،ســریعتر بــه انجــام برســانند.
بــه عــاوه ســرعت و غافلگیــری میتواننــد تاکتیکهــای ســودمندی باشــند
وقتــی میــزان پیشــنهادهای مالکیــت ناخواســته رونــد افزایشــی پیــدا میکنــد.
یکــی از نمونههــا تعقیــب کــردن باکســالتا توســط شــایر در نیمــه دوم ســال
 2015اســت .باکســالتا شــرکت کوچــک رقیــب در کار داروســازی بــود .شــایر،
شــرکت انگلیســی-ایرلندی در جــوالی  2015بــا عمومــی کــردن همــه ســهامش
بــرای فــروش بــه مبلــغ  30میلیــارد دالر بــرای پیشــنهاد مالکیــت بــه باکســالتا
بــازار را شــگفتزده کــرد .قیمــت پیشــنهادی شــایر 35درصــد بیشــتر از ارزش
واقعی قیمت سهام مختل نشده باکسالتا بود.
ایــن پیشــنهاد کمتــر از یــک ســال بعــد از آن ارائــه شــد کــه شــایر درنتیجــه
مخالفــت دولــت آمریــکا بــا آنچــه انحــراف از خــط قــرارداد توافــق شــده خواندنــد،
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توســط رقیــب بزرگــش ،کمپانــی  AbbVieکــه در آمریــکا مســتقر بــود ،در قربانــگاه
رهــا شــد .یکــی از جذابیتهــای اصلــی شــایر بــرای خریــداران آمریکایــی
پتانســیل آن بــرای پسانــداز مالیاتــی بــود کــه بــه لطــف مالیــات خانگــی در
ایرلنــد میســر میشــد .جایــی کــه نــرخ مالیــات شــرکتها بــه نســبت آمریــکا
بــه مراتــب پایینتــر بــود .وقتــی قــرارداد  AbbVieســقوط کــرد ،شــایر آزاد بــود تــا
شــریک انتخابـیاش را خــودش از دریــای شــرکتهای داروســازی پیگیــری کنــد.
شــرکتهایی کــه در مقایســه بایــد تحــت دســتورالعمل مالیاتــی آمریــکا بــا رقــم
بــاال فعالیــت میکردنــد و شــایر بــرای ایــن شــرکتها بــه عنــوان شــریک ادغــام
چیزهــای زیــادی بــرای پیشــنهاد دادن داشــت و خیلــی ســریع هــم وارد عمــل
شد تا از این شرایط بهره ببرد.
حرکــت شــایر بــه ســمت باکســالتا بــه ایــن دلیــل بــود کــه ایــن دو کمپانــی
بــا هــم میتوانســتند تبدیــل بــه رهبــران جهــان در درمــان دارویــی بیماریهــای
خــاص بشــوند .حــوزه پرمنفعتــی کــه روز بــه روز هــم تعــداد بیماریهــای نــادر
ایــن گــروه افزایــش پیــدا میکــرد .جــای تعجــب نداشــت کــه پیشــنهاددهنده
انگلیســی-ایرلندی ،بــا پشــتوانه چندیــن تحلیلگــر ،اســتدالل کــرد کــه مالکیــت
بایــد بــرای مجموعــه ســهامداران هــر دو طــرف ســود بــه دنبــال داشــته باشــد .نــه
اینکــه بــه خاطــر بهرهگیــری شــایر از قوانیــن مالیاتــی ســهم حداقلــی نصیبــش
شود.
وقتــی شــایر پیشــنهادش را اعــام کــرد ،تــازه یــک مــاه بــود کــه باکســالتا بــه
صــورت رســمی توســط شــرکت والــدش ،صنایــع باکســتر ،مســتقل شــده بــود.
شــرکت انگلیســی-ایرلندی بنــا بــه گزارشهــای غیررســمی درســت  9روز بعــد از
اینکــه باکســالتا هویــت یــک شــرکت مجــزا را پیــدا کــرده بــود ،بــه آن نزدیــک
شــد .بــا توجــه بــه ایــن زمانبنــدی میشــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه شــایر
هــم احتمــاال مثــل خیلــی دیگــر از شــرکتهای بــه دســت آورنــده خــوب ،از
مدتها پیش هدفش را زیرنظر داشته و رصدش میکرده است.
پیشــنهاد توســط لودیــگ هانتســون  ،21مدیــر اجرایــی باکســالتا بــا قاطعیت رد
شــد چــون آن را «گیجکننــده» میدانســت .حرکــت بعــدی شــایر ایــن بــود کــه
21. Ludwig Hantson
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باکســالتا را در موقعیــت آغــوش محکم(دوســتی خالــه خرســه) قــرار بدهــد.
ســاختار شــرکتی باکســالتا هــم درســت مثــل یاهــو شــامل تاکتیکهــای دفاعــی
مشــروط در برابــر پیشــنهاددهندگان بــود کــه بــرای دور کــردن مالکیتهــای
خصمانــه طراحــی شــده بــود .ایــن مــاده قیــد کــرده بــود کــه پیشــنهاددهنده باید
تــاشاش را بــرای خریــد ســهام باکســالتا در بــازار آزاد آغــاز کنــد ،باکســالتا
میتوانســت وقتــی پیشــنهاددهنده بــه 10درصــد ســهام کل شــرکت رســید،
سهام بیشتری در اختیار سرمایهگذاران متصدی قرار بدهد.
تنهــا راه بــرای کنــار آمــدن بــا ایــن تاکتیــک دفاعــی ایــن بــود کــه تاییدیــه
اعضــای هیــات مدیــره تضمیــن شــود یــا کل اعضــای هیــات مدیــره برکنار شــوند.
در مــورد پرونــده باکســالتا برکنــار کل اعضــای هیــات مدیــره بــه دلیــل ابــزار
دفاعــی تقویتکننــده کمپانــی کار ســختتری بــود بــه ایــن معنــا کــه شــرایط
اعضــای هیــات مدیــره طــوری بــود کــه بایــد بــه تنــاوب برایشــان جایگزیــن پیــدا
میشــد در نتیجــه مــدت زمــان زیــادی الزم بــود تــا اکثریــت آنهــا برکنــار شــوند
و در یــک زمــان مشــخص فقــط تعــداد مشــخصی از آنهــا میتوانســتند جایگزیــن
شــوند .بــا تشــخیص ایــن قــدرت دفاعــی کــه باکســالتا درون ســازمانش گذاشــته
بــود ،شــایر روی تــاشاش بــرای متقاعــد کــردن ســهامداران متمرکــز شــد تــا
آنهــا را بــرای گرفتــن تاییدیــه از اعضــای هیــات مدیــره بــه جلــو برانــد .کاری کــه
مایکروســافت میتوانســت خیلــی موثرتــر از آنچــه در پیشــنهادش بــرای یاهــو
انجــام داده بــود ،بــه مرحلــه عمــل درآورد .از آنجایــی کــه شــایر بــه آن تاییدیــه
نیــاز داشــت ،ســاختار قــرارداد را بــه گون ـهای تنظیــم کــرد کــه بــرای اعضــای
هیــات مدیــره باکســالتا جــذاب باشــد و آنهــا را بــا پرداختهــای چندیــن میلیــون
دالری مخاطب قرار داد.
مدیــر اجرایــی و رییــس هیــات مدیــره شــایر ،چنــد مــاه بعــدی را بــا رفــت و
آمدهــای متنــاوب روی اقیانــوس اطلــس ســپری کردنــد تــا بــرای قــرارداد
پیشــنهاد شــده بــا ســرمایهگذاران مقیــم آمریــکای باکســالتا پرونــده را توضیــح
بدهنــد .شــیوه جســورانه آنهــا در نهایــت جــواب داد وقتــی کــه اعضــای هیــات
مدیــره باکســالتا پیشــنهاد شــیرین بخشــی نقــد ،بخشــی ســهام را پذیرفتنــد و
شــرکت را  32میلیــارد دالر ارزشگــذاری کردنــد .ســرمایهگذاران ایــن موضــوع را
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روشــن کردنــد کــه آنهــا پــول نقــد را بــه عنــوان نشــانهای در جبــران
پیشتیبانیشــان میداننــد و شــایر هــم پیشــنهادش را بــه 40درصــد نقــد و
60درصــد ســهام تغییــر داد .در ایــن زمــان ،ســرمایهگذاران باکســالتا بــه شــدت
بــرای ســفارشنامه تحــت فشــار قــرار گرفتــه بودنــد و اعضــای هیــات مدیــره
هدف با موافقت با پیشنهاد باالخره به آنها پاسخ دادند.
22
متــن قــرارداد ســال  2016اعــام شــد .فلمینــگ اورنســکوف مدیــر اجرایــی
شــایر ،ابــراز داشــت کــه درآمــد تشــریک مســاعی از ادغــام دو شــرکت میتوانــد
درآمــد ترکیبــی را تــا ســال  2020بــه  20میلیــارد دالر برســاند .کــه در مقایســه
بــا  12میلیــارددالر ســال  2014عــدد بزرگــی بــه حســاب میآیــد .خیلــی زود
اســت تــا قــول اورنســکوف را مــورد ارزیابــی قــرار بدهیــم یــا بخواهیــم بگوییــم
کــه باکســالتا هــدف درســتی بــرای ســهامداران شــایر بــوده یــا نــه .امــا آنچــه کــه
شــایر انجــام داد انتخــاب محتاطانــه هدفــی بــود کــه ترجیحــش مـیداد و بعــد بــا
ســرعت و البتــه سرســختی و چســبندگی بــه ســمت آن حرکــت کــرد .در معنــای
23
تاکتیکهای مذاکره ،این یکی در حد یک بالکباستر بود.
هنوز نشتی دارد؟

نشــتیها ،میتواننــد توســط فروشــندگان بــه عنــوان یکــی از تاکتیکهــای
مذاکــره بــرای بــاال بــردن نســبت پیشــنهاد و بــه عنــوان اهــرم قــدرت روی
خریــداران اســتفاده شــوند .بــرای نمونــه پیشــنهاددهندگان را مجبــور کننــد کــه
قیمتهــای مزایــده را آشــکار اعــام کننــد .افســانه نشــت تصادفــی ،داســتان
پوشــه قــراردادی کــه بــه صــورت ســهوی توســط یــک تحلیلگــر روی صندلــی
عقــب یــک تاکســی جــا مانــد ،خــب فقــط یــک قصــه و افســانه اســت .بیشــتر
نشــت اطالعــات عمــدی بــه نظــر میرســند .و همانطــور کــه شــکل  5.2هــم
نشان میدهد تعدادشان خیلی هم زیاد است.
تحقیقــات مشــاوران  M&Aنشــان میدهــد کــه نیمــی از معاملهگــران فکــر
میکننــد کــه نشــت اطالعــات میتوانــد بــرای قراردادشــان خــوب باشــد ،اگرچــه
22. Flemming Ornskov

( .23بالکباستر اصطالحی است که برای فیلمهای عظیم پرهزینه هالیوودی استفاده میشود که درنهایت فروش خوبی
یکنند)
هم م 
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از هــر  10نفــر  9نفــر تصدیــق میکننــد کــه ممکــن اســت ایــن ماجــرا نتیجــه
معکــوس هــم بدهــد .مهــم اســت توجــه کنیــم کــه قانونگــذاران و رگوالتورهــا
بــه موسســات و قراردادهایــی کــه در آنهــا نشــت اطالعــات وجــود داشــته باشــد
نــگاه تاریکــی دارنــد و ممکــن اســت ایــن ســوال را پیــش بکشــند کــه آیــا آنهــا
تمامیت و امانت بازار را نگه خواهند داشت.
نــوع اشــتباهی از نشــت اطالعــات میتوانــد مشــاور یــا موسســه را در رابطــه
با رگوالتورها به دردسر بیاندازد.
نشــت اطالعــات فقــط هــم منحصــر بــه فــاز ارزیابــی بایســته نیســت .آنهــا
کاربردهــا و مــوارد اســتفاده گوناگــون گســتردهتری دارنــد و نشــتیهای عامدانــه
در زمــان مذاکــرات مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .شــواهدی اســت کــه
فروشــندهها از آنهــا بــرای پیــش کشــیدن پیشــنهاددهندههای رقیــب اســتفاده
میکننــد و بــرای خریــداران هــم نقــش مجرایــی را دارد کــه در صــورت ســرد
شدن نسبت به قرارداد از آن فرار کنند.
اگــر چــه نشــتیهای اطالعــات تاکتیکــی در حــوزه پیشــنهادهای غیردوســتانه
شکل  :5.2درصد معامالتی که در آنها اطالعات به بیرون نشت کرده است.
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اســت ،در بســتر دوســتانه خطرناکتــر و آســیبزنندهتر هســتند .قراردادهــای
دوســتانه غالبــا در میــان هیاهــوی بســیار اعــام میشــوند .بــا برنامههــای کامــل
بــرای انجــام قــرارداد ،تیمهــای مدیریــت ارشــد بــرای بعــد از بســتن قــرارداد و
حتی برنامههای ادغام هم آماده هستند تا پیشاپیش اعالم شوند.
بــه هــر حــال اگــر قــراردادی بــه دلیــل نشــت اطالعــات بــه صــورت نابــه هنــگام
اعــام شــود ،ایــن برنامههــا ممکــن اســت بــه صــورت کامــل بســط و گســترش پیــدا
نکــرده باشــند .از ســهامداران کلیــدی یــا رگوالتورهــا آن تاییــد اولیه را هنــوز نگرفته
باشــند و طرحهــای مربــوط بــه پیوســتن دو شــرکت در مرحلــه بســتن حســابها
کامــل نشــده باشــد .نشــت اطالعــات زودهنــگام میتوانــد بــه معنــای تفــاوت میــان
موفقیــت و شکســت باشــد .همانطــور کــه در مــورد شکســت پیشــنهاد  30میلیــارد
دالری  Prudentialبــرای  AIAکــه در فصــل آینــده دربــارهاش حــرف میزنیــم،
میتوان این تفاوت را دید.
تاکتیکهای مذاکره :بایدها و نبایدها

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

بایــد آگاه باشــید کــه اولیــن شــیوهای کــه بــرای نزدیــک شــدن اتخــاد میکنید
معموال تعیینکننده است.
نبایــد شــیوه خاصــی را انتخــاب کنیــد تــا زمانــی کــه مطمئــن شــده باشــید که
شرکت هدف به آن چطور واکنش نشان خواهد داد.
بایــد وظایفتــان را در قبــال تاکتیکهــای دفاعــی کــه هــدف ممکــن اســت
داشته باشد ،دنبال کنید.
نبایــد انتظــار داشــته باشــید کــه بــا فرســتادن یــک نماینــده بــه مذاکــرات
میتوانیــد قــرارداد را ببندیــد :مدیــر ارشــد اجرایــی و رییــس هیــات مدیــره الزم
است که در قراردادهای بزرگ مشارکت داشته باشند.
نبایــد از نشــت اطالعــات عامدانــه بــرای پیــش بــردن کارهــا بترســید ،امــا آگاه
باشید که چنین تاکتیکی ممکن است نتیجه معکوس بدهد.

فصل ششم
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ارتباطات-ایــن دومیــن خطــا از میــان ســه اشــتباه بــزرگ در معاملــه کردن
اســت و فقــط مربــوط بــه زمانــی نیســت کــه قــرارداد اعــام میشــود یــا اگــر
بدشانســی بیاوریــد وقتــی کــه اطالعاتــش بــه بیــرون درز پیــدا میکنــد .از
زمانــی کــه مدیــر ارشــد اجرایــی شــروع بــه تفکــر دربــاره اســتراتژی مالکیــت از
طریــق اعــام قــرارداد بــرای پیوســتن شــرکتها بعــد از ادغــام میکنــد ،طــرح
و برنامــه ارتباطــات بــا کیفیــت بــاال کــه شــامل ســهامداران ،کارمنــدان و همــه
ســهامداران خارجــی حســاس میشــود ،فقــط یــک گزینــه اضافــه نیســت کــه
«بهتــر اســت داشــته باشــید» .بــرای انجــام معاملــه موفــق و تکمیــل آن امــری
ضروری و تعیینکننده است.
شــرکتهایی کــه در بــازار ســهام ثبــت میشــوند ،تقریبــا همیشــه
مشــاوران روابــط عمومــی داخلــی و خارجــی دارنــد .امــا در کســب و کارهــای
خصوصــی یــا کوچکتــر ،بــرای نیــاز بــه ارتباطــات خــوب اســتخدام آژانسهــای
روابــط عمومــی گرانقیمــت ضــروری نیســت ،چــون ایــن کارهــا میتوانــد بــه
صــورت داخلــی هــم انجــام شــود .تنهــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه یــک نفــر
باید کار روابط عمومی را انجام بدهد.
بیشــتر قراردادهــا بــدون دانــش و آگاهــی از اکثریــت کارمنــدان هــر دو
موسســه بســته میشــوند .البتــه بــه شــکل واضحــی کســب و کارهــای
اســتارتاپ اســتثنا هســتند .احتمــال اینکــه یــک قــرارداد روی کاغــذ بیایــد
میتوانــد نگرانیهایــی میــان کارمنــدان ایجــاد کنــد چــون اغلــب اوقــات
معنایــش ایــن اســت کــه کارشــان را از دســت میدهنــد .حتــی اگــر قضیــه ایــن
نباشــد ،قراردادهــا معمــوال کاتالیزورهایــی بــرای تغییــرات ســازمانی هســتند و
تصــور تغییــرات در افــق فکــری کارمنــدان احتمــاال بــه معنــای تغییــر مســیر
البتــه در جهــت ناخوشــایند اســت .درنتیجــه روز اعــام قــرارداد بــرای کارمندان
هــر دو شــرکت بــه مثابــه روز اولــی اســت کــه تــازه بایــد تغییــرات معنــادار
محیــط کارشــان را کشــف کننــد .بیشــتر مــردم از تغییــرات خوششــان
نمیآیــد و چیــزی کــه حتــی بیشــتر از آن ناراحتشــان میکنــد غافلگیــری
اســت .درنتیجــه ســاختن یــک داســتان در مــورد دالیــل معاملــه ،اینکــه چــرا
یــک موقعیــت برد-بــرد اســت و چــه معنایــی بــرای کارمنــدان هــر دوطــرف
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خواهــد داشــت بایــد در دســتور کار جــزو اولویتهــا قــرار بگیــرد کــه باعــث
گیجــی ،تــرس و درنهایــت فقــدان افــراد کلیــدی نشــود .همچنیــن ایــن فرصتی
بــرای مدیریــت ترکیبــی اســت کــه خــط مقــدم مشــترک را در ویتریــن بــه
نمایــش بگذارنــد .ایــن بخصــوص بــرای کارمنــدان شــرکت هــدف اهمیــت
زیــادی دارد ،کســانی کــه احتمــاال هیجــان و اشــتیاق کمتــری نســبت بــه رفتن
جزو زیرمجموعه یک شرکت دیگر دارند.
ایــن فصــل دربــاره دالیــل بــرای داشــتن اســتراتژی روابــط عمومــی بحــث
میکنــد و برنامـهای کــه الزم اســت تــا اســتراتژی ( PRروابــط عمومــی) اجرایــی
شــود .حــاال چــه از موسســات خارجــی  PRاســتفاده کنیــد و چــه نــه .همچنیــن
قــرار اســت بــه ارتباطــات بــا ســهامداران هــم نگاهــی داشــته باشــیم ،چــه
ســهامداران ســازمانی و چــه ســهامداران موثــر فعــال ،کــه غالبــا یــا توســط
مدیریــت یــا مشــاوران ســرمایهگذاری بانکیشــان وارد بــازی میشــوند .و
درنهایــت مثــال پیشــنهاد ســال  2010شــرکت  Prudentialبــرای  ،AIAبــازوی
آســیایی  AIGرا داریــم کــه یــک فاجعــه را در زمینــه ارتباطــات نشــان میدهــد.
جایــی کــه برنامهریــزی و ارتباطــات ضعیــف آنچــه را کــه میتوانســت بــرای
بیمهگــر معتبــر انگلیســی ادغامــی در راســتای دگردیســی باشــد ،نابــود
میکند.
داستانهای چرخشی

در روزهــای قدیــم ،توصیههــای  PRروی قراردادهــای  M&Aیــک گزینــه
اضافــی اختیــاری بــود .از آن روزهــا زمــان زیــادی گذشــته و همــه چیــز تغییــر
کــرده اســت .در طــول دو دهــه گذشــته مشــاوران  ،PRکــه گاهــی اوقــات
مشــاوران ارتباطــات مالــی یــا ارتباطــات شــرکتی نامیده میشــوند ،در فهرســت
شمارههای ضروری مدیران ارشد اجرایی جزء اولین نفرات هستند.
تحقیقــات توســط مرکــز تحقیقاتــی ادغــام و مالکیــت مدرســه بازرگانــی
کاس نشــان میدهــد کــه چــرا یــک دلیــل مالــی منطقــی بــرای اهمیــت PR
وجــود دارد« .فــروش داســتان» آشــکار میکنــد کــه مخــارج روابــط عمومــی
همیشــه بازگشــت دارد .در ایــن تحقیــق ،کــه  198قــرارداد بــزرگ بیــن
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شــرکتهای ســهامی عــام انگلیســی را از ســال  1997تــا  2010مــورد مطالعــه
قــرار داد مشــخص شــد کــه قراردادهــا بــا حضــور موسســات  PRدر صحنــه
معاملــه بــه طــور مشــخصی از شــانس باالتــری بــرای بــه هــدف رســیدن
برخوردارنــد تــا آنهایــی کــه از داشــتن روابــط عمومــی بیبهرهانــد .وقتــی
موسســات  PRهــم بــه پیشــنهاد دهنــده و هــم شــرکت هــدف توصیههایــی
میکننــد ،بــاالی 90درصــد قراردادهــا بــا موفقیــت جلــو میرونــد و بــه
ســرانجام میرســند .در حالــی کــه آنهایــی کــه مشــاور روابــط عمومــی ندارنــد
فقــط در دو ســوم مــوارد میتواننــد کارشــان را درســت انجــام بدهنــد( .شــکل
 6.1را ببینید).
دادن هزینههــای مشــاوره روابــط عمومــی بخــش کوچکــی از هزینههــای
کلــی مربــوط بــه قــرارداد را دربرمیگیــرد و اســتخدام تیــم ارتباطــات حرفـهای
در معامــات بــزرگ هــم منطقــی و هــم مقــرون بــه صرفــه اســت .بــرای
کمپانیهــای کوچکتــر ،حتــی ممکــن اســت حضورشــان ضــرورت داشــته
باشد ،چون آنها قراردادهای پشتیبان دیگری ندارند.
آنتونــی کاردو 1از موسســه  PRگــروه کاردو اســت کــه مشــتریانی ماننــد
اسمیت ،2تورنتون 3و النمین 4دارند در این رابطه میگوید:
«مشــاوران روابــط عمومــی نقــش بســیار مهمــی بــازی میکننــد.

بخصــوص در قراردادهــای بــزرگ و افســانهای  M&Aکــه پروســه طوالنــی
تــا زمــان بســته شــدن قــرارداد وجــود دارد .آنهــا در تمــام ایــن مــدت

بایــد بــه انــدازه کافــی بــه تیــم مدیریتــی نزدیــک باشــند تــا بتواننــد
کارشــان را درســت انجــام بدهنــد .اگــر یــک آژانــس روابــط عمومــی

ارتبــاط و لینکهــای مناســب بــا تیــم مدیریتــی نداشــته باشــد

نمیتواند کارش را به شیوه درست به سرانجام برساند».

کار روابــط عمومــی قطعــا فقــط حــرف زدن بــا روزنامهنــگاران در روز اعــام
قــرارداد نیســت .شــما نیــاز داریــد کــه وقــت صــرف کنیــد تــا بــه شــرکت در
1. Anthony Cardew
2. Smiths
3. Thorntons
4. Lonmin

تعهدات 173
شکل :6.1تاثیر موسسات روابط عمومی روی موفقیتهای قرارداد
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ارتبــاط برقرارکــردن اســتراتژی طوالنــی مدتشــان بــا گســتره وســیعی از
ســهامداران یــاری رســانید .حــاال اســمش را میتوانیــد روابــط عمومــی بگذاریــد
یا هر چیز دیگری که دوست دارید.
یکــی دیگــر از متخصصــان  PRکــه در لنــدن مســتقر اســت و از پیشــگامان
روابــط عمومــی بــه شــمار م ـیرود ،کریــس ســالت 5اســت :از شــرکای دفتــر
مشــاوره هدلنــد  6کــه برخــی از مشــتریانش کــه بــرای مشــاوره ســراغش
رفتهانــد شــامل دانــون AA، Legal & General ،و جانســون متــی 7میشــوند .او
درباره نقش  PRاضافه میکند:
بســیاری از مشــاوران  PRخیلــی قبلتــر از آنکــه قــرارداد در افــق

دیــد بقیــه قــرار بگیــرد در جایگاهشــان مســتقر میشــوند.
درنتیجــه یکــی از کلیدیتریــن وظایــف آنهــا ایــن اســت کــه بــا

5. Chris Salt
6. Headland Consultancy
7. Johnson Matthey
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کمپانــی کار کننــد تــا داســتان شــرکت را بــه شــیوهای بگوینــد کــه
هــر پیشــنهاد یــا فعالیــت  M&Aدر بســتر وســیعتر اســتراتژیهای
طوالنــی مــدت منطقــی و عاقالنــه بــه نظــر برســد .و در مرحلــه بعد،

جایــی کــه خیلــی از مشــاوران ممکــن اســت فقــط بــرای قــرارداد

حاضــر باشــند ،در جهانــی کــه بعــد از قــرارداد بــرای شــرکت

درســت میشــود ،اینکــه چطــور یــک نفــر در طــول پروســه
قرارداد ارتباط برقرار کرده ،باعث اتصال قویتر میشود.

زمانبنــدی اعــام عمومــی قــرارداد شــرکت هــم جــزء مســائلی اســت کــه
اهمیــت زیــادی دارد .قراردادهایــی کــه پیــش از شــروع دا دوســتد اعــام
میشــوند کمتــر بــه نتیجــه میرســند تــا آنهایــی کــه بعــد از بــاز شــدن بــازار
بــه اطــاع عمــوم میرســند .قراردادهایــی کــه ســاعت اعالمشــان معمــوال
بیــن ســاعت  7:15تــا  9صبــح اســت تــا 87درصــد نــرخ اجرایشــان باالتــر
اســت .ایــن عــدد از  9صبــح بــه بعــد بــه 64درصــد ســقوط میکنــد .دوبــاره
ایــن قضیــه هــم اشــاره بــه برنامهریــزی خــوب و تیــم محکــم قــرارداد دارد کــه
دارای قابلیتهــای اعتمــاد و نظــم و ترتیــب هــم باشــند .چــرا؟ چــون احتمــال
زیــادی وجــود دارد کــه اعــام قــرارداد بعــد از اینکــه بــازار گشــوده شــد در
واکنــش نســبت بــه نشــت اطالعــات یــا یــک شــایعه باشــد درنتیجــه ممکــن
اســت قــراردادی بــه نظــر برســد کــه از پیشتــر برایــش برنامهریــزی و طراحــی
صورت نگرفته باشد.
محتــوای اولیــن خروجــی قــرارداد کــه در مطبوعــات منتشــر میشــود
تعیینکننــده و مهــم اســت .چــون بــرای هــر نــوع پوشــش رســانهای کــه
متعاقبــا صــورت میگیــرد لحــن ایــن قــرارداد را تعییــن میکنــد .درســت
مثــل هــر چیــز دیگــری در زندگــی اولیــن تاثیــری کــه گذاشــته میشــود
اهمیــت دارد .حتــی بــرای ســهامداران امیــدوار خونســرد کــه در نهایــت تصمیم
میگیرند آیا قرارداد را قبول کنند یا نه.
حتــی بعــد از اولیــن بیانیــه عمومــی دربــاره قــرارداد ،شــرکتهای ادغــام
شــونده نیــاز دارنــد تــا جایــی کــه برایشــان امــکان دارد کنتــرل اوضــاع را در
مــورد ارتباطــات داخلــی و خارجــی در دســت نگهدارنــد .ســر راجــر کار ،رییــس

تعهدات 175

هیــات مدیــره کدبــری در مــدت زمانــی کــه ایــن شــرکت تحــت مالکیــت
کرافــت بــود ،دربــاره جلســاتی میگویــد کــه هــر جمعــه برگــزار میشــد تــا
در مــورد اســتراتژی  PRبــرای آخــر هفتــه در جهــت کنتــرل اخبــاری کــه در
روزنامههــای یکشــنبه منتشــر میشــد ،تصمیمگیــری شــود .میگفــت کــه
لحــن ایــن داســتانها غالبــا مشــخص میکــرد کــه مطبوعــات در طــول هفتــه
بعــدش نســبت بــه معاملــه و شــرکتها چطــور بایــد واکنــش نشــان میدادنــد.
ایــن امــر بخصــوص اهمیــت دارد چــون ممکــن اســت نشــتی اطالعــات از
طریــق روزنامههــا اتفــاق بیفتــد( .فصــل پنجــم را بخوانیــد) .کاردو در ایــن
رابطه می گوید:
«فقــط بخشــی از غالــب گزارشهایــی کــه بعــد از نشــت اطالعــات

منتشــر میشــوند ،صحــت دارد .در نتیجــه اگــر شــما در تــاش

هســتید کــه یــک پرونــده ســرمایهگذاری را قضــاوت و توجیــه

کنیــد واقعــا ســخت اســت بــا وجــود انبــوه مدیومهــای خبــری و
طبیعــت خبررسانیشــان ،داســتان را بــه قلمــروی خودتــان

برگردانیــد .ایــن کار دانایــی و درکــی میطلبــد کــه هفتههــا زمــان

میبــرد تــا همــه چیــز را وارونــه جلــوه بدهد...وقتــی نشــت

اطالعــات اتفــاق میافتــد مجبوریــد بــا اصالــت حقیقــت آن دســت
و پنجه نرم کنید».

سالت اضافه میکند:

«نشــت اطالعــات میتوانــد بــه طــرز وحشــتناکی آزاردهنــده
باشــد بخصــوص وقتــی شــما در آســتانه رســیدن بــه مرحلــه پایانی

هســتید .آنهــا غالبــا موقعیتــی را کــه شــما و مشــتریهایتان
میخواهیــد داشــته باشــید ،در هــم میشــکنند .ایــن میتوانــد

بــه معنــای آن باشــد کــه بــرای دوبــاره بــه دســت آوردن دســتور

جلســه بایــد زمــان زیــادی را از دســت بدهیــد .ایــن را هــم بایــد

گفــت کــه اگــر در مقابــل نشــت اطالعــات اســتراتژی حملــه متقابل

در نظــر نگرفتــه باشــید و برایــش برنامهریــزی نکردهایــد ،اصــا
قراردادی در کار نخواهد بود».
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البتــه بیشــتر شــرکتها روی صفحــه اول اخبــار روزنامههــا نخواهنــد بــود
(البتــه بــرای کدبــری در طــول قــرارداد کرافــت اتفــاق افتــاد و تیتــر یــک شــد)
و در نتیجــه بیشــتر قراردادهــا ســوژههایی بــرای نشــت اطالعــات نخواهنــد
بــود .بــرای ایــن شــرکتها ،کنتــرل اخبــار داخلــی و شــایعات ضروریتــر
اســت .اســتراتژی ارتباطــات داخلــی بایــد از همــان اوایــل قــرارداد و در
مرحلههای نخست طرحریزی شود .همانطور که کاردو گفته است:
«قــراردادی کــه درک شــده باشــد خــوب هــم تحویــل گرفتــه
میشــود و از آن اســتقبال میکننــد .کاری کــه شــما بایــد انجــام
بدهید این است که یک داستان متقاعدکننده بگویید».

یکــی از عناصــری کــه تقریبــا در همــه بیانیههــای مربــوط بــه قراردادهــا
دیــده میشــود بحــث پتانســیلهای تشــریک مســاعی اســت .ایــن بحــث نــه
تنهــا بــه صــورت کامــل یــا حداقــل بخشــی از قیمــت بــرآورد شــدهای کــه
خریــدار بایــد بپــردازد را تعییــن میکنــد کــه عــاوه بــر آن بــه بــازار هــم
عالمــت میدهــد کــه خریــدار قصــد دارد بــا هدفــش چــه کاری انجــام بدهــد.
سالت این ماجرا را شرح میدهد:
هــر چیــزی کــه ممکــن اســت از طــرف شــما مــورد نــزاع یــا بحــث قــرار
بگیــرد قابــل احتــرام اســت بــه جــز مســئله تشــریک مســاعی .در ایــن مــورد
بایــد کامــا روشــن باشــید .بــه روشــنی کریســتال .در غیــر ایــن صــورت بــه
ایــن خطــر تــن میدهیــد کــه اســتداللهای ســرمایهگذاریتان را از دســت
بدهید.
سواالت تشریک مساعی شامل موارد زیر است:
آیــا هــدف بــه صــورت کامــل حاضــر به پیوســتن و مشــارکت هســت کــه به
ســمت تشــریک مســاعی بزرگتــری برونــد؟ یــا میخواهــد در اصــل بــه
عنــوان یــک بخــش مجــزا فقــط زیــر نظــر صاحــب جدیــد بــه کارش ادامــه
بدهد؟
تایمالیــن (جــدول زمانی)تــان بــرای دســت یافتــن بــه ایــن همکاریهــای
بــه چــه صورت اســت و بــر طبــق آن تغییــرات در هــر دو شــرکت ،بخصوص
شرکت هدف ،قرار است به سرعت اجرایی شود؟
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مدل کسب و کار چطور تغییر میکند؟
هزینههــا بــرای دســت یافتــن بــه آن تشــریک مســاعی چقــدر خواهــد بــود
و چقدر زمان میبرد؟
اشــتراک مســاعی غالبــا حــوزهای اســت کــه انتخــاب مدیریــت ،دســت کــم
آنچــه در شــمایل عمومــی عرضــه میکنــد ،بــر ایــن اســت کــه کمتــر از چیــزی
کــه بقیــه انتظــار دارنــد دربــارهاش قــول بدهــد و بیشــتر دریافــت کنــد .بــه هــر
حــال وقتــی بعــد از اعــام قــرارداد مقاومتــی نســبت بــه آن وجــود داشــته
باشــد ،ضــروری اســت کــه میــزان مشــارکت هدفهــا بــه ســمت بــاال و
پیشبینیهــای مخــارج بــه ســمت پاییــن ،بازبینــی شــود و مــورد تجدیدنظــر
قرار بگیرد.
سرمایهگذاران سازمانی :آیا مدیر اجرایی بهترین متحد است؟

بــرای شــرکتهای ســهامی عــام کــه وارد بــورس میشــوند ،ســرمایهگذاران
ســازمانی میتواننــد عامــل ســرگرفتن یــا فســخ یــک قــرارداد  M&Aباشــند.
ارتباطــات بــا ســهامداران ســازمانی ،و وقتــی گــروه بزرگــی از ســهامداران جــزء
وجــود داشــته باشــد ارتبــاط بــا ســهامداران خــرد ،بایــد در صــورت امــکان در
فــاز اســتراتژیک آغــاز شــود .هــر حرکــت مهمــی مثــل مالکیــت یــا انحــال
یــک بخــش ،بایــد بــه درســتی از پیشتــر بــه ســرمایهگذاران اطــاع داده
شــود و هــم بخشــی از اســتراتژی شــرکت ادغــام شــده باشــد و هــم ارتباطــات
گســتردهتری برنامهریــزی شــود تــا بــرای رســانهها ،ســایر ســهامداران و بــه
ویژه کارمندان مورد استفاده قرار بگیرد.
اطــاع دادن زودهنــگام کــه تنهــا وقتــی امکانپذیــر اســت کــه شــرکت
ی خــودش را بــا ترتیــب انجــام وظایــف درســت داشــته باشــد ،بــرای
اســتراتژ 
موفقیــت قــرارداد  M&Aضــروری اســت .شکســت پیشــنهاد ســال  2010شــرکت
 PRUDENTIALبــرای  ،AIAبــازوی آســیایی  ،AIGشــرکت چنــد ملیتــی بیمــه
آمریکایــی ،نشــان میدهــد کــه وقتــی یــک مدیــر ارشــد اجرایــی بــه صــورت
ناگهانــی و بــدون هشــدار شــرکتش را در یــک مســیر اســتراتژیک کامــا
متفاوت بیاندازد ،چه اتفاقی رخ میدهد.
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گوش دادن به سرمایهگذاران

در تحقیقــات بیشــتر« ،از ســرمایهگذارانتان یــاد بگیریــد :پیشــتیبانی
ســهامداران از داد و ســتدهای  »M&Aکــه در ســال  2011توســط مرکــز
تحقیقــات مدرســه بازرگانــی کاس منتشــر شــد ،پیشــنهاد مــیداد کــه
شــرکتها میتواننــد از ســرمایهگذاران متخصصشــان بیاموزنــد و بهــره
ببرند.
ایــن تحقیــق بــه صــورت مشــخص روی ســرمایهگذاران شــرکتهایی
متمرکــز شــده بــود کــه در بــورس وارد شــده بودنــد و سرمایهگذارانشــان یــا
ســازمانی بودنــد (مثــل صنــدوق بازنشســتگی یــا شــرکتهای بیمــه) کــه بــه
صــورت مشــخص تخصــص جغرافیایــی داشــتند یــا ســرمایههای هنگفــت
شــخصی بــا دسترســیهای خــوب محلــی .همــه آنهــا میتواننــد در طــول
پروســه قــرارداد  M&Aتوســط تیمهــای مدیریتــی زیــرک و باهــوش کنتــرل
شــوند .ایــن اصــل همچنیــن بــرای شــرکتهایی که بــه صــورت خصوصــی اداره
میشــوند هــم صــدق میکنــد بــرای مثــال موسســات ســهامی خــاص کــه در
شــرکتهای مادرشــان ســهم دارنــد یکــی از شرکایشــان را روی صندلــی هیــات
مدیــره آن شــرکتها خواهنــد نشــاند نــه فقــط بــرای اینکــه حواســش بــه
کســب و کار باشــد بلکــه بیشــتر بــرای اینکــه تخصــص و توصیههــای تــازه
پیشنهاد بدهند.
شــرکتهایی کــه چنیــن ســرمایهگذارانی دارنــد کــه همــه چیــز را رصــد
میکننــد (آنهایــی کــه بــه صــورت فعــال سهامشــان را مدیریــت میکننــد)
بــا متخصصــان ارشــد محلــی ،میتواننــد انتظــار داشــته باشــند کــه در طوالنــی
مــدت در آن ناحیــه موفقیتهایــی در زمینــه قراردادهــای  M&Aخــارج از مرزهــا
هم کسب کنند.
بــه نمونــهای از ســرمایههایی کــه وارد انگلســتان شــدند نــگاه کنیــد.
تحقیقــات روشــن کــرد مالکانــی کــه قراردادهایشــان توســط ســرمایهگذاران
ســازمانی مــورد پشــتیبانی قــرار گرفتــه اســت کــه دانــش کامــل نســبت بــه آن
ناحیــه جغرافیایــی دارنــد بــه روشــنی بــدون وجــود ایــن حمایــت و پیشــتیبانی
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نمیتوانســتند عملکــرد بــه ایــن خوبــی داشــته باشــند .خریــداران بــا چنیــن
حمایتــی در بــازار 55.7درصــد کارشــان را بهتــر از شــرکتهایی انجــام دادنــد
کــه از چنیــن پشــتیبانی بیبهــره بودنــد .آنهایــی کــه حمایــت ســرمایهگذاران
سازمانی را نداشتند فقط  6.3درصد به شاخص مورد نظر رسیدند.
یکــی از جنبههــای اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه چــه وقتــی قطبهــای
یهای برونمــرزی  M&Aرا بایــد بــا هــم مقایســه
مخالــف هــم در اســتراتژ 
کرد:
 :Blitzkriegوقتــی یــک ورود ســریع از طریــق مالکیــت بــه بــازار جدیــد
خارجــی داشــته باشــند کــه خیلــی گســترده برایــش برنامهریــزی شــده و
خیلی محرمانه مسیرش را طی میکند.
بــازی کــردن بــه مــدت طوالنــی :جایــی کــه شــرکت بــه تدریــج در طــول
زمــان میــان مدیریــت و ســرمایهگذاران ســازمانی متخصــص پیــش از ورود
به بازارهای هدف خارجی ،دیالوگ ایجاد میکند.
اســتراتژی دوم ممکــن اســت در اجــرای شــرکتهای ارشــد و بــزرگ
نتیجهبخــش باشــد و روی ایــن جریــان تاکیــد دارد کــه اطالعــات فقــط نبایــد
از مدیریــت بــه بــازار منتقــل شــود بلکــه بایــد در جهــت عکــس هــم ایــن اتفاق
بیفتــد .شــرکت نیــاز بــه برنامــه روشــنی دارد تــا از بــازار اطالعــات بگیــرد ،اینجا
بــرای قراردادهــای بیــن مــرزی طبــق ایــن تحقیــق ،بایــد شــرکت شــامل
سرمایهگذاران سازمانی با دانش زیاد باشد.
ارتباطــات بیــن مدیریــت و شــرکتکنندگان در بــازار ســهامی عــام ماننــد
ســرمایهگذاران ســازمانی بایــد خیلــی محتاطانــه مدیریــت شــود .چــون هــر
مکالمـهای ممکــن اســت حــاوی اطالعاتــی باشــد کــه برای بازار حســاس اســت.
تبــادل اطالعــات حســاس و ویــژه هــدف بیــن دو طــرف در بســیاری از کشــورها
میتوانــد بــه ســمت تحمیــل یــک ســری محدودیتهــا روی تواناییهــای
ســرمایهگذار بــرای تجــارت ســهام بــرود .چــون اطالعــات داخلــی را برایشــان
افشا کرده که در دسترس بقیه سرمایهگذاران نیست.
رگوالتورهــا روی هرگونــه دســتکاری در بــازار یــا تجــارت داخلــی نظــارت
خواهنــد داشــت .در نتیجــه شــرکتهایی کــه در فکــر مالکیــت هســتند ،الزم
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اســت خیلــی زود دســت بــه کار شــوند .اگــر ســرمایهگذاران ســازمانی کامــا
در ماههــا و ســالهایی کــه منجــر بــه پیشــنهاد مالکیــت میشــود دربــاره
اســتراتژیهای کلــی شــرکت و برنامههــای  M&Aعمومــی توجیــهباشــند،
بعدتــر دربــاره اطالعــات حســاس بــازار کــه ممکــن اســت آنهــا را در معــرض
توجــه قــرار بدهــد و عواقبــش هــم ممنوعیــت داد و ســتد اســت ،هیــچ نیــازی
به مکالمه نخواهند داشت.
خیزش فعاالن

عــاوه بــر آشــنا کــردن همــه بــا اتفاقاتــی که داخــل یــک مالکیــت خصمانه
میافتــد ،فیلــم «وال اســتریت» محصــول  1987بــه ســرمایهگذاری فعــال
گــوردون گکــو ، 8ضدقهرمانــش ،روی اشــخاص شــهرتی جاودانــه میبخشــد .در
روزهایــی کــه «طمــع خــوب بــود» و «نهــار بــرای افــراد ترســو و غیرماجراجــو
بــود» .9گکــو و تیمــش بــا اســمی جلــو رفتنــد کــه خیلــی مودبانــه بــه نظــر
نمیرســید :مهاجمــان شــرکتها .ایــن مردهــا (در آن روزهــا هیــچ زنــی جــزو
مهاجمــان شــرکتها نبــود) بــه عنــوان شــغالهای ســرمایهداری تیپســازی
شــده بودنــد .شــرکتهای ضعیــف فراموششــده را زیــر نظــر میگرفتنــد و
بــرای ســود دنبالشــان میرفتنــد بــدون اینکــه بــرای عواقــب ایــن کار و
هــزاران شــغلی کــه کارمنــدان از دســت میدهنــد اهمیتــی قائــل باشــند.
درنتیجــه در دهــه  80چنیــن مردانــی را بــا نــام «پوسـتکن ســرمایهها» هــم
میشناختند.
از آن زمــان تکنیــک ســرمایهگذاری فعــال بــه چیــزی کامــا قابــل احتــرام
تغییرشــکل داد .اول از همــه نقطــه تکیــهگاه والاســتریت و حــاال بقیــه
پایتختهــای مالــی جهــان شــده اســت .برخــی از مهاجمــان اریجینــال
شــرکتها ،کــه میانشــان میتــوان بــه نلســون پلتــز ،10صنــدوق تامیــن
اعتبــار ترایــان 11و کارل ایــکان کــه در هشــتاد ســالگی هنــوز فعــال هســتند
 .9هر دو جمله از دیالوگهای گوردون گکو در فیلم «وال استریت» الیور استون هستند.

8. Gordon Gekko
10. Nelson Peltz
11. TRIAN
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اشــاره کــرد ،هنــوز هــم دوروبــر شــرکتها هســتند .ایــن روزهــا آنهــا بخشــی
از یــک موسســه هســتند امــا بــا ایــن وجــود هنــوز هیــات مدیــره شــرکتها از
آنها وحشت دارند.
در اولیــن دهــه هــزاره جدیــد آنهــا بــه گروههــای جاهطلــب و ظالمــی
پیوســتند و تصمیــم داشــتند شــرکتهایی را کــه در آنهــا ســرمایهگذاری
کردهانــد بلرزاننــد .از تاکتیکهــای گســتردهای هــم اســتفاده کردنــد :از
پیشــنهاد منصفانــه تــا نســبتا دوســتانه ،همــه طراحــی شــده بودنــد تــا مدیریت
را متقاعد کنند کاری را انجام بدهد که از نظر آنها بهترین بود.
طبــق گزارشــی کــه ســال  2015توســط جی.پــی مــورگان ،موسســه
خدمــات مالــی جهانــی ،بــا عنــوان «انقــاب فعاالن» منتشــر شــد ،ســرمایههای
زیــر نظــر مدیریــت توســط ســرمایههای ســرمایهگذاران فعــال و موثــر از 12
میلیــارد دالر در ســال  2003بــه  112میلیــارد دالر در ســال  2015پــرش
داشــت .بیشــتر ایــن افزایــش ســرمایه بعــد از ســال  2009اتفــاق افتــاده بــود.
بــه عــاوه ســرمایههای اســتراتژیهای چندگانــه (ســرمایههایی کــه از
روشهــای متعــدد ســرمایهگذاری بــه صــورت مــوازی اســتفاده میکننــد)
روی اســتراتژیهای ســرمایهگذاران فعــال بــه میــزان مشــخصی دوبــاره تمرکــز
کردند .گزارش اینطور اعالم کرد:
بــرای اضافــه کــردن پویایــی ایــن ســطح از داراییهــا ،ســرمایههای جدیــد
بــا ســرعت زیــاد وارد حــوزه فعالیــت ســهامداران شــدند و ســرمایهگذاران
ســازمانی ســنتی ،کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم ،از کمپینهــای فعــال
سهامداران حمایت میکنند.
ســرمایهگذاران فعــال میتواننــد از عهــده مســائل مختلفــی برآینــد :از
عملکــرد بهتــر از حــد انتظــار گرفتــه تــا نظــارت ضعیــف .امــا آنهــا اغلــب
خواســتار ایــن هســتند کــه مدیریــت را متقاعــد کننــد جایــی کــه آنها احســاس
میکننــد ارزش شــرکت دســت کــم گرفتــه شــده از خیــر مالکیــت میگذرنــد.
ایــن اتفــاق وقتــی میافتــد کــه ارزش شــرکت فراتــر از ســرمایه فعلــی بــازار
اســت .یــا از مدیریــت میخواهنــد کــه داراییهــای غیرهســتهای شــرکت را کــه
بــازار کمتــر از ارزش واقعیشــان تخمیــن شــده ،بفروشــد .در برخــی نمونههــا
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آنهــا ممکــن اســت تــاش کننــد کــه بــا اعضــای هیــات مدیــره وارد یــک
دیالــوگ خصوصــی بشــوند .و برخــی اوقــات هــم بــه صــورت آشــکار بــا
پروندهشــان جلــو میرونــد بــه ایــن امیــد کــه پایههــای ســرمایهگذاری
گســتردهتر شــرکت را تجمیــع کننــد .یــا اول کار بــا دیالــوگ شــروع میکننــد
و اگــر مکالمــه خصوصــی آنهــا را بــه جایــی کــه میخواســتند نرســاند آخــر کار
دست به تهدید میزنند.
 Elliott Managementبــرای مثــال یکــی از آن ســرمایهگذاران فعــال اســت
نکننــده
کــه مالکیــت ســال  2015شــرکت کامپیوتــری دل12را روی  ،EMCتامی 
سیســتمهای ذخیــره داده ،تحســین کــرد .چــون انتظــار میرفــت کــه DELL
بعــد از آن تعــدادی از بخشهایــش را بفروشــد .پیــش از معاملــه ،الیــوت EMC
را تحــت فشــار گذاشــته بــود .مالکیــت یــک کمپانــی میتوانــد بــه بنیانــی
تبدیــل شــود کــه پتانســیلی بــرای قراردادهــای  M&Aدر آینــده باشــد .دربــاره
این سوژه در فصل نهم بحث خواهیم کرد.
در گذشــته شــرکتها ســرمایهگذاران فعــال را وارد بــازی نمیکردنــد یــا
تــاش میکردنــد کــه آنهــا را نادیــده بگیرنــد .امــا امــروز بیشترشــان پذیرفتهاند
کــه بهتریــن انتخــاب ایــن اســت بــه آنهــا بــه عنــوان بخشــی از اســتراتژی
روابــط عمومــی بــه هــم پیوســته گســتردهتری نــگاه کننــد کــه شــامل
ســهامداران ،ســرمایهگذاران و رســانهها میشــود .مشــاوران شــرکت بخصــوص
مشــاوران روابــط عمومــی و ســرمایهگذاریهای بانکــی اینجــا نقــش
تعیینکنندهای را بازی میکنند .گزارش جی.پی مورگان میگوید:
«امــروز کمپینهــای ســرمایهگذاران فعــال ،درواقــع رقابــت

پیچیــده میــان روابــط عمومیهاســت .آنهــا بــرای گرفتــن حمایت از

ســمت بنیــان ســهامگذاران شــرکت میجنگنــد .شــرکتها بایــد

بــه تــدارکات و واکنشهــای آنهــا نزدیــک شــوند و در عیــن حــال

آنها را به عنوان یک واقعیت جدید در ذهنشان نگهدارند».

اگرچــه بــرای اعضــای هیــات مدیــره امــر معمولــی بــود کــه ســهامداران
فعالــی را کــه ســهامی کمتــر از پنــج درصــد داشــتند ،نادیــده بگیرنــد،
12. Dell
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هیاتمدیرههــای باهــوش متوجــه توانایــی ســرمایهگذاران فعــال قــوی در بــه
هیجــان آوردن ســهامداران گســتردهتر و وادارکــردن آنهــا بــه فعالیــت شــدند.
معنایــش ایــن بــود کــه آنهــا چنیــن ســرمایهگذارانی را در روزهــای مســئولیت
و خطرهای جدی هم نادیده گرفته بودند.
درواقــع کمپانیهــا آییننامههــای شرکتیشــان را تغییــر دادنــد تــا بــه
ایــن اقلیــت ســرمایهگذاران اجــازه بدهنــد کنتــرل بیشــتری اعمــال کننــد .در
دســامبر  2015شــرکت اپــل آییننامــهاش را تغییــر داد تــا بــه گروهــی از
ســهامدارانش کــه نزدیــک بــه  20نفــر بودنــد اجــازه بدهــد بــرای 20درصــد از
جایــگاه اعضــای هیــات مدیــره نامــزد شــوند و بــه ایــن ترتیــب بــه بقیــه
شــرکتهای بــزرگ بینالمللــی آمریکایــی مثــل مایکروســافت ،کوکاکــوال و
فیلیــپ موریــس پیوســت کــه در همــان ســال تغییــرات مشــابهی را اعــام
کرده بودند.
عملگرایــی در آمریــکا متولــد شــد ولــی ســرمایهگذاران فعــال در اروپــا و
آســیا بــه صــورت افزایشــی تاثیرگــذار هســتند .جی.پــی مــورگان در میانــه
ســال  2014گــزارش داد کــه 40درصــد از صندوقهــای تامیــن اعتبــار جهانــی
ســرمایهگذاران فعــال روی اروپــا یــا ســرمایهگذاری جهانــی تمرکــز کردهانــد.
اگــر چــه آبــروی آنهــا در ابتــدای کار از دســت رفتــه بــود امــا ســهامداران فعــال
تــا حــدی مدیریــت شــدند کــه نظــر رگوالتورهــا و قانونگــذاران را به خودشــان
جلب نکنند .اما این چیزی است که احتماال تغییر میکند.
مــری جــو وایــت 13رییــس کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا ،گفــت
کــه ســرمایهگذاران فعــال بایــد وقتــی درخواســت تغییــرات شــرکتی میدهنــد
مراقــب آنچــه میگوینــد باشــند .اوایــل ســال  2014مجلــه فورچــون 14از او
گزارشی تهیه کرد که گفته بود:
«فکــر میکنــم وقتــش رســیده از لفاظیهایــی کــه باعــث جنجــال
میشــوند و همچنیــن بــردن بــازی بــا اســتفاده از تاکتیکهــای
مختلــف و بهرهبــرداری روانــی دســت بکشــیم کــه میتوانــد
13. Mary Jo White
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باعــث آســیب رســیدن بــه شــرکتها و بــه طــور مشــابه
سهامداران بشود».

نظــرات او بــه دنبــال حرکــت ســاختمان ســهام توســط بیــل آکمــن ،
فعــال صنــدوق اعتبــاری آمریــکا بیــان شــد .آکمــن در والئانــت ،17یــک شــرکت
دارویــی ایــن کار را انجــام داده بــود کــه بــه همــراه ایــن شــرکت پیشــنهادی
بــرای اشــتراک مســاعی بــا کمپانــی رقیــب ،آلرگــن 18مطــرح کــرده بــود .بــرای
اینکــه آکمــن زودتــر از موعــد دربــاره پیشــنهاد میدانســت ،قاضــی آمریــکا
پرونــده را بررســی کــرد و گفــت ســوالهای جــدی در مــورد ایــن قضیــه وجــود
دارد کــه آیــا ســرمایه آکمــن قوانیــن داخلــی تجــاری را میشــکند یــا نــه .بــه
دلیــل ویژگــی کارهایــی کــه فعــاالن بــرای گرفتــن ســهام در کســب و کار انجام
میدهنــد و مدیریــت متعهــد بــه اســتراتژی ممکــن اســت آنهــا را در مقابــل
بازجوییها درباره دستکاری بازار آسیبپذیر کند.
بــا ایــن وجــود تــا ایــن لحظــه کــه فعــاالن بــا ســرعت بــه جلــو میتازنــد.
در طــول ســالها مایکروســافت ،کدبــری ،پپســی ،موندلــز (کــه پیــش از ایــن
بخشــی از صنایــع غذایــی کرافــت بــود) ،تایــم وارنــر ،GDF Suez ،بریتویــچ،
گــروه بانکــی لویــدز  ،19آمــک  ،20بانــک بارکلیــز و حتــی بورسهــای اوراق
بهــادار مثــل بــورس آلمــان  21و بــورس بهــادار لنــدن دیدهانــد کــه چطــور
مالکیتهایشــان ،واقعــی یــا بــا برنامــه ،تحــت تاثیــر ســهامداران فعــال بــوده
اســت .هیــچ شــرکتی بــرای آنهــا زیــاد از حــد بــزرگ نیســت و همــه شــرکتها
را میتوانند هدف قرار دهند .آنها اینجا هستند تا بمانند.
15

16

بیتدبیری شرکت Prudential

در اروپــا بخــش بیمــه بهتــر از بانکهــا توانســت از دل بحــران اقتصــادی
بیــرون بیایــد .آنهــا یــک دهــه پیشتــر از بحــران نقدینگیشــان فــرار کــرده
 .15تقویت داراییهای مربوط به سهام در شرکتها

16. Bill Ackman
17. Valeant
18. Allergen
19. Lloyds Banking Group
20. Amec
21. Deutsche Börse
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بودنــد و جــان ســالم بــه در بردنــد .در فوریــه ســال  2010یکــی از قدرتمندترین
و جاهطلبتریــن بیمهگــذاران ،شــرکت پرودنشــال ،ثبــت شــده در فهرســت
بــورس انگلســتان بــود ،کمپانــی بیمهگــذار جهانــی بــا عالقــه بــه جهــش
اقتصادی در بازارهای نوظهور.
22
مدیریــت پرودنشــال بــا رهبــر کاریزماتیکــی بــه نــام تیجــان تیــام بــود
کــه هدایــت شــرکت را برعهــده داشــت .پرودنشــال نقشــه کشــیده بــود کــه
 35.5میلیــارد دالر( 24میلیــارد پونــد) کنــار بگــذارد تــا  ،AIAبــازوی آســیایی
شــرکت بیمهگــذار آمریکایــی  AIGرا کــه بــا کمبــود نقدینگــی روبــهرو بــود،
بخــرد .تجارتــی کــه خیلیهــا آن را بــه عنــوان جواهــر یــک تــاج درنظــر
داشــتند .مشــکل امــا فقــط ایــن نبــود کــه بازارهــا مخالــف تیــام بودنــد .بــه جز
آنهــا دولــت ،رگوالتورهــا و ســرمایهگذاران هــم هنــوز از تاثیــر کمکهــای
بانکــی انگلســتان بــرای جلوگیــری از ورشکستگیشــان گیــج بودنــد و منطقــه
یــورو هــم بــه نظــر میرســید در آســتانه ســقوط قــرار دارد .تیــام و تیمــش هــم
البتــه در انتقــال ســودهای قــرارداد بــه ســهامداران چندیــن اشــتباه مرتکــب
شده بودند.
24
23
رابیــن گفــن  ،مدیــر صنــدوق ذخیــره نپتــون  ،مســتقر در لنــدن کــه
مســئول جمــعآوری مــردم و گروههــا در کمپیــن «نــه» علیــه ایــن قــرارداد
بود بعدتر درباره این ماجرا چنین توضیح داد:
از ابتــدا هــم ایــن تــاش جاهطلبانــه مذبوحانــه و بیهــودهای از ســمت
پرودنشــال بــود کــه یــک شــرکت آســیایی خیلــی بــزرگ را بــا قیمــت خیلــی
باال و با استراتژی نامشخص بخرد.
اولیــن اشــتباه پرودنشــال در ارتباطــات دربــاره ســهامدارانش بــود .ایــن
قــرارداد از دل یــک شــرایط افســرده بیــرون آمــده بــود .همانطــور کــه کاردو
دربــارهاش اشــاره کــرد« :هــر چیــزی کــه مــردم را شــگفتزده کنــد لزومــا
خــوب نیســت .بــازار ســهام از غافلگیرشــدن خوشــش نمیآیــد ».بقیــه
ســهامداران هــم احتمــاال از ابتــدا بــا ایــن حــرف کاردو موافــق بودنــد .چــون در
22. Tidjane Thiam
23. Robin Geffen
24. Neptune
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طــول هشــت روز بعــد از اعــام پیشــنهاد قیمــت هــر ســهم پرودنشــال 8درصــد
ســقوط کــرد کــه دلیلــش نگرانیهایــی بــود کــه یکــی از آنهــا شــامل مقــدار
پولی میشد که برای پرداخت پول قرارداد نیاز داشت.
بــا درنظــر گرفتــن ایــن حقیقــت کــه ایــن مالکیــت میتوانســت ســرمایه
پرودنشــال را در بــازار دو برابــر کنــد و بــه طــرز دراماتیکــی مرکــز جاذبـهاش را
از بازارهــای خانگــی در اروپــا بــه بازارهــای آســیایی کــه ســریع در حــال رشــد
بودنــد تغییــر م ـیداد ،مدیریــت پرودنشــال میبایســت از اول میدانســت کــه
این قرارداد بحث برانگیز خواهد شد.
اگــر چــه بیشــتر پولــی کــه بــرای قیمــت ســهام بایــد پرداخــت میشــد
یعنــی حــدود  14.5میلیــارد پونــد ( 12میلیــارد دالر) قــرار بــود از صندوقهــای
تامیــن اعتبــار آســیایی بیایــد و خــود قــرارداد هــم در آســیا بــود ،بــه نظــر
میرســید مدیریــت فرامــوش کردنــد کــه هنــوز نیــاز بــه آرای ســرمایهگذاران
ســازمانی دراز مــدت انگلیسیشــان دارنــد تــا از ایــن مرحلــه بتواننــد عبــور
کنند.
طبــق آنچــه در روزنامــه دیلــی تلگــراف نوشــته شــد :همانطــور کــه یکــی
از شــاهدان متخصــص گفــت :تیجــان میخواســت ســرمایهگذاران فعل ـیاش را
اخــراج کنــد و آدمهــای جدیــد بــه جــای آنهــا بیــاورد .فقــط گویــا مســئله حــق
رایشان را فراموش کرده بود.
در ایــن مــورد قــرارداد پیــش از آنکــه پرودنشــال آمــاده اعالمــش باشــد،
لــو رفتــه بــود کــه همیــن تقریبــا آن وحشــتی را که متعاقبــا در دل مشــاوران
و اعضــای هیــات مدیــره بیمهگــذار بــه وجــود آمــد ،توضیــح میدهــد .امــا
بــه هــر حــال عمومــا امنتــر اســت کــه اگــر امکانــش وجــود دارد ســهامداران
در طــول ســالها بــا ایــن ایــده گــرم شــوند ،وقتــی کــه برنامهریــزی یکــی
از کارهــای اصلــی اولیــه اســت نــه در عــرض چنــد مــا ه یــا چنــد هفتـ ه یــا
چند روز.
مشــکالت تیــام اینجــا تمــام نشــد .او ســپس بــا طوفــان رســانهها مواجــه
شــد کــه دربــاره قــرارش بــا ریاســت غیراجرایــی و بنظــر بیضــرر
 Société Généraleمینوشــتند .بانــک فرانســوی کــه چالشهــای مشــخص
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خــودش را داشــت .رســانهها از ایــن قــرار مالقــات بــه عنــوان یــک مســیر
انحرافــی یــاد میکردنــد و تیــام زیــر فشــار مجبــور شــد کــه پیشــنهاد را رد
کند.
امــا احتمــاال جدیتــر از همــه اینهــا ،مســائل قانونــی بــود کــه شــرکت
ملــزم بــه رعایــت آنهــا بــود و پرودنشــال در دادن اطالعــات بــه رگوالتــور مالــی
انگلســتان ،مرجــع خدمــات مالــی 25در موعــد مناســب شکســت خــورد .یعنــی
بایــد از همــان ابتــدا گــزارش مـیداد کــه بــرای خریــد  AIAبرنامهریــزی کــرده
اســت .همــه اینهــا یعنــی نــه تنهــا بیمهگــذار در اعــام مســئله قیمــت ســهام
تاخیــر داشــته اســت کــه عــاوه بــر آن از نظــر رگوالتــور مالکیــت  AIAباعــث
میشــد ســرمایه کمپانــی بــرای رســیدن بــه اهدافــش کافــی نباشــد .بــه ایــن
دلیــل کــه ایــن اتفاقــات در زمانــی رخ م ـیداد کــه بانکهــا در سرتاســر اروپــا
ســقوط کــرده بودنــد و خیلــی از آنهــا هنــوز بــه عنــوان نیازهــای احتمالــی
دولــت بــرای پرداخــت کمــک بــه شــرکتها در جهــت جلوگیــری از
ورشکستگیشــان درنظــر گرفتــه میشــدند ،حکمرانــی  FSAدرنهایــت زیــانآور
ـاوان PR
بــود .هرچنــد  AIGبعدتــر توانســت دربــاره راهحلــی مذاکــره کنــد امــا تـ
تا آن زمان داده شده بود.
عــاوه بــر اینهــا در ســال  2013پرودنشــال  30میلیــون پونــد (45میلیــون
دالر) جریمــه شــد ،یکــی از بزرگتریــن جریمههایــی کــه  FSAدر طــول تاریــخ
بــرای یــک شــرکت صــادر کــرده بــود .جــزای نقــدی بــرای شکســت در
نگهداشــتن رگوالتــور در حلقــه قــرارداد بــود .تیــام بــه صــورت شــخصی بــرای
نقشی که در این شکست داشت ،توبیخ شد FSA .گفت:
شکســت در اطــاع رســانی بــه  FSAمشــخص و محــرز اســت .بــرای اینکــه
درنتیجــه ایــن اطالعرســانی نادرســت  FSAمجبــور شــد کــه مســائل بــه شــدت
پیچیــدهای را در مــدت زمــان فشــردهای در نظــر بگیــرد تــا در نتیجــه آن بتواند
بــرای تعلیــق یــا عــدم تعلیــق ســهام پرودنشــال تصمیمگیــری کنــد .ایــن
باعــث محــدود شــدن انتخابهــای  FSAدر بررســی فنــی ایــن داد و ســتد شــد.
تاخیــر در انتشــار اطالعیــه متعاقــب پرودنشــال در مــورد قیمــت ســهام و مختل
25. FSA
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کــردن تواناییهــای  FSAبــرای همــکاری بــا رگوالتورهــای کشــورهای خارجــی
و پرســش و استفســار از آنهــا در رابطــه بــا ایــن معاملــه خطرهایــی بــود کــه
بخاطر مشکل اطالعرسانی ایجاد شد.
تیــام مدیریــت کــرده بــود تــا ســرمایهگذاران اصلــیاش را بــه ســمت
خــودش بیــاورد تــا از او پشــتیبانی کننــد .ســه تــا از بزرگترینهایشــان،
 ،Legal & Generalمدیریــت ســرمایه یانــوس 26و گــروه کاپیتــال 27تنهــا بــه
دنبــال جذابیــت تهاجمــی او و رییــس هیــات مدیــرهاش از پیشــنهادش
پشــتیبانی کردنــد .بــه هــر حــال حــاال پرودنشــال بــا مشــکل دیگــری روبـهرو
شــده بــود :شــرکت روی قیمــت نهایــی بــا  AIAتوافــق کــرده بــود امــا بــه دنبــال
ایــن توافــق ،در نهایــت بازارهــای مالــی سرتاســر جهــان ،بخصــوص در محــدوده
یورو دچار آشفتگی شدند.
پرودنشــال ســعی کــرد دوبــاره روی قیمــت مذاکــره کند امــا درنهایــت ،AIG
کــه حــاال دیگــر بــه طــرز قابــل درکــی نگــران شــده بــود کــه آیــا اصــا
پرودنشــال توانایــی ایــن را دارد کــه ایــن قــرارداد را بــه ســرانجام برســاند یــا نه،
پیشــنهاد جدیــد آنهــا را رد کــرد .بــه دلیــل اینکــه اعتبــار و آبــروی پرودنشــال
تــا ایــن حــد خــرد شــد ،دیگــر حتــی ســعی نکــرد کــه قــرارداد اولیــه خــودش
را احیــاء کنــد AIA .بــه دنبــال ایــن ماجراهــا بــه حالــت تعلیــق درآمــد و در پنج
ســال نخســتی کــه شــرکت ســهامی عــام شــد ،قیمــت ســهامش بیــش از دو
برابــر افزایــش پیــدا کــرد .آیــا میشــود چنیــن نتیجــه گرفــت کــه بهتــر بــود
ســهامداران پرودنشــال بهتــر از ایــن قــرارداد حمایــت میکردنــد؟ قطعــا تیــام
اینطور فکر میکند.
ســال  2014او بــه ســرمایهگذاران گفــت کــه شــرکت «شانســی را کــه
یکبار ممکن است در زندگی بیاورد» از دست داده است .او اضافه کرد:
«مــن هنــوز آن را در خیالــم زنــده میکنــم .از اینکــه موفــق نشــدم

عذرخواهی میکنم».

قــرارداد پرودنشــال مثــال خوبــی بــرای روش حملــه رعدآســا اســت که در
28
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مقایســه بــا اســتراتژی تدریجــی و امنتــر «بــازی طوالنــی مــدت» قــرار
میگیــرد .اگــر چــه اینجــا بحــث مفصلــی وجــود دارد کــه آیــا اصــا مالکیــت
 AIAمیتوانســت بازگشــت خوبــی داشــته باشــد یــا نــه؟ جــواب هــر چــه باشــد
ســوال فعلــی ایــن اســت کــه روشــن نیســت آیــا ســهامداران در پرودنشــال،
شــرکت محافظـهکاری کــه در ســال  1848تاســیس شــده بــود ،ایــن افشــاگری
را میخواســتند یــا نــه؟ و بــرای آنهایــی کــه تمایــل بــه این افشــاگری داشــتند،
وقتی  AIAمعلق شد درنهایت توانستند سهامش را بخرند.
مشــاوران روابــط عمومــی در ایــن حــوزه بــه عنــوان بهتریــن عمــل چــه
چیزی را پیشنهاد میدهند؟ کاردو میگوید:
«کار روابــط عمومــی قطعــا فقــط حــرف زدن بــا روزنامهنــگاران در روز

اعــام قــرارداد نیســت .شــما نیــاز داریــد کــه وقــت صــرف کنیــد تــا بــه

شــرکت در ارتبــاط برقرارکــردن اســتراتژی طوالنــی مدتشــان بــا

گســتره وســیعی از ســهامداران یــاری رســانید .حــاال اســمش را میتوانید

روابط عمومی بگذارید یا هر چیز دیگری که دوست دارید».

او همچنین پیشنهاد میکند:

«قــراردادی کــه درک شــده باشــد خــوب هــم تحویــل گرفتــه
میشــود و از آن اســتقبال میشــود .کاری کــه شــما بایــد انجــام

بدهیــد ایــن اســت کــه یــک داســتان متقاعدکننــده بگوییــد .ایــن

کامــا ضــروری و تعیینکننــده اســت کــه مفــاد قــرارداد را طــوری
تنظیــم کنیــد کــه بــا آن بتوانیــد هــر چیــزی را در آینــده طوالنــی

پیش رو اعالم کنید .داستانتان باید فراگیر باشد».

اگــر بخواهیــم خالص ـ ه کنیــم تلههــای زیــادی بــرای معاملهگــران وجــود
دارد .و فــروش داســتان یکــی از مهمتریــن کارهایــی اســت کــه بایــد درســت
انجــام شــود .یعنــی مدیریــت خریــدار و فروشــنده الزم اســت کــه همــان اول به
یــک ســوال اشــاره کنــد« :داســتان قــرارداد مــا چیســت؟» و در ســریعترین
زمــان ممکــن در پروســه قــرارداد یــک اســتراتژی ارتباطــات تعریــف کنــد .برای
هــر نــوع از ســهامداران ،چــه داخلــی و چــه خارجــی ،ارتباطــات خــوب بــرای
قراردادهای بزرگ یا کوچک ،خصوصی یا عمومی ،تعیینکننده است.
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ارتباطــات ضعیــف میتوانــد بــه یــک قــرارداد آشــکار شــده لطمــه بزنــد
ماننــد اتفاقــی کــه در مــورد پرودنشــال افتــاد .امــا حتــی فراتــر از آن میتوانــد
تاثیــرات مخربتــری بــرای دادوســتدهای خصوصــی داشــته باشــد :ممکــن اســت
قــرارداد پیــش بــرود امــا بــه دلیــل ارتباطــات ضعیــف خریــدار در نگهداشــتن
افــراد کلیــدی در شــرکت هــدف شکســت بخــورد و بــه ایــن ترتیــب شــرکت
هدف بیشتر ارزش و حتی ساختار و سازماندهیاش را از دست بدهد.
تعهدات :بایدها و نبایدها

ــ
ــ
ــ

ن خــود بــا احتــرام برخــورد کنیــد :آنهــا ایــن قــدرت را
بایــد بــا ســهامدارا 
دارند که قرارداد را از مسیرش خارج کنند.
نبایــد ناگهــان ســهامداران خــود را بــا شــگفتی روب ـهرو کنیــد :آنهــا بایــد
کامال در جریان استراتژیهای عینی شما باشند.
بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه تیــم ارتباطاتتــان ،چــه داخلــی باشــد
و چــه از خــارج شــرکت مشــاوره مــی دهــد ،در جــای درســت خــودش
است.
بایــد ارتبــاط برقــرار کنیــد ،ارتبــاط برقــرار کنیــد ،ارتبــاط برقــرار کنیــد ،و
بعــد وقتــی کار ارتبــاط و انتقــال اطالعــات تمــام شــد بــاز هــم بیشــتر در
بخش ارتباطات تالش کنید.
نبایــد فرامــوش کنیــد کــه کارمنــدان داخلــی بــرای اســتراتژی ارتباطــات
درســت بــه انــدازه گــروه هــدف و رســانههای خارجــی و ســهامداران
اهمیت دارند.
بایــد بــا ســرمایهگذاران فعــال در تعامــل باشــید :ایــن کار در دوران
طوالنیمدت راحتتر انجام میگیرد.
بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه قبــل از اعــام قــرارداد همــه جزییــات
سر جای خودشان باشند.
نبایــد رگوالتورهــا و قانونگــذاران و بقیــه ســهامداران خارجــی را نادیــده
بگیریــد .بایــد بــه صــورت جداگانــه بــرای آنهــا هــم یــک برنامــه ارتباطــی
برای انتقال اطالعات داشته باشید.

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

فصل هفتم

از رگولاتورها دور شوید
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یــک نگرانــی افزاینــده بــرای هــر شــرکت جاهطلبــی ،بخصــوص آنهایــی کــه
مالکیــت هدفهــای بــرون مــرزی را در ســر دارنــد ،ازدیــاد رگوالتورهــا
(قانونگــذاران) و دولتهایــی اســت کــه میتواننــد و مایــل هســتند بیشــتر
مالکیتها و انتقال کنترلهای حریصانه را مسدود کنند.
از زمانــی کــه بازارهــا در ســطح جهانــی بیــش از هــر زمــان دیگــری فعال شــدند،
همپایشــان حکومتهایــی بــا روش کنتــرل ادغــام در سرتاســر جهــان توســعه پیــدا
کردنــد .حکومتهایــی کــه میخواهنــد روی سیاس ـتهای رقابــت ملــی خودشــان
تکیــه داشــته باشــند .ایــن موضــوع فقــط هــم دربــاره دو بلــوک تجــاری اصلــی
جهــان یعنــی آمریــکای شــمالی و اتحادیــه اروپــا صــدق نمیکنــد ،دولــت چیــن
هــم امــروزه در اســتفاده از قوانیــن بــرای تعدیــل کــردن فعالیتهــای ضدرقابتــی
فعالتر از همیشه شده است.
همچنیــن تعــداد رگوالتورهــای متخصــص داخلــی هــم رو بــه افزایــش اســت که
ادغامهــا را در صنایــع بخصوصــی کنتــرل میکننــد مثــل  ،Ofcomرگوالتــور رســانه
در انگلســتان ،یــا وزارت دارو و غــذا( )FDAکــه رگوالتــور مربــوط بــه صنایــع
داروسازی و سالمت در آمریکاست.
در آمریــکا کنتــرل ادغــام توســط کمیســیون تجــارت فــدرال اداره میشــود،
بخــش آنتیتراســت ســازمان دادگســتری و در نهایــت دیــوان عالــی کشــور .در
اتحادیــه اروپــا واســطه رقابتــی ،از اعضــای کمیســیون اروپــا ،مســئولیت کنتــرل
ادغــام را برعهــده دارد .احتمــاال بــه ایــن دلیــل کــه تصمیمــش بــرای جلوگیــری از
ادغــام در آن ســوی اقیانــوس اطلــس میــان جنــرال الکتریــک و هانـیول 1در ســال
 2001کمیســیون اروپــا را روی نقشــه جهانــی قــرار داد ،بســیاری از تصمیمهــای
اتحادیــه اروپــا تــا امــروز بیشــترین جــار و جنجالهــا را در دنیــای تجــارت بــه راه
انداخت هاند.
ایــن مســیر در ســالهای اخیــر هــم ادامــه پیــدا کــرده اســت .حرکــت رگوالتــور
در اوایــل ســال  2012بــرای جلوگیــری از بــه هــم پیوســتن دو بــازار بــزرگ مبادالت
ســهام NYSE Euronext ،و بــورس آلمــان ،علیرغــم اینکــه آمریــکا یــک مــاه قبلتــر
از آن شــرایط موافقــت را تامیــن کــرده بــود ،نشــان داد کــه تاییــد اتحادیــه اروپــا تــا
1. Honeywell
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چــه حــد تعیینکننــده باقــی مانــده اســت .فرضهــای اولیــه مبنــی بــر اینکــه
تصمیمــات برپایــه روابــط سیاســی اســت ،بــه طــرز گســتردهای نشــانههای خــودش
را داشــت .بخصــوص کــه رگوالتــور اتحادیــه اروپــا بــه ســاخت قوانیــن مــوردیاش
هــم ادامــه داد .اینجــا ،همانطــور کــه در دو مــورد مطالعاتــی در ایــن فصــل نشــان
خواهیــم داد ،شکســت ارتباطــات و برنامهریــزی بــه احتمــال بیشــتر بــرای ایجــاد
کــردن مشــکالتی ســر راه پیشــنهاددهندهها هســتند کــه بــا ســواالت اساســی در
زمینه رگوالتوری مواجه شده بودند.
شــرکتهای کوچــک خصوصــی هــم میتواننــد درســت مثــل شــرکتهای
ثبــت شــده در بــورس خیلــی ســاده بــا رگوالتورهــا دچــار مشــکل شــوند .آزمایشــات
گســتردهتر نشــان میدهــد کــه آیــا شــرکتهایی کــه بــه تازگــی بــا هــم ترکیــب
شــدهاند حتــی در یــک حــوزه جغرافیایــی خیلــی محــدود روی بخــش خودشــان
تسلط و حکمرانی دارند یا نه؟
یکــی دیگــر از مهمتریــن مســائل بــرای همــه پیشــنهاددهندگان ،بــه ویــژه
آنهایــی کــه در کشــورهای متفاوتــی از شــرکت هدفشــان مســتقر هســتند ،قوانیــن
محلــی اســت بــه ویــژه آنهایــی کــه مربــوط بــه «رفتــار درســت» در حیــن به دســت
گرفتــن کنتــرل شــرکت اســت :قانــون شــرکتی بــرای مالکیــت کــه ممکــن اســت بــا
قوانیــن صریــح تشــریح شــده باشــد یــا یــک پرونــده قانونــی در طــول تاریــخ بــا آن
مقتضیــات وجــود داشــته باشــد کــه بایــد بــه آن رجــوع کــرد .بــرای نمونــه طبــق
دســتورالعمل مالکیــت انگلســتان ،کــه تمامــی دا دوســتدهای مربــوط بــه کمپانیهای
انگلســتان را کــه ســهامی عــام هســتند و در بــورس ثبــت شــدهاند تحــت پوشــش
خــودش دارد ،همــه پیشــنهادها بــرای ایــن شــرکتهای ثبــت شــده ،چــه خارجــی
باشــند و چــه داخلــی ملــزم بــه رعایــت دســتورالعملهای آن هســتند .ســر فیلیــپ
گریــن ،آدم بانفــوذ حــوزه امــاک و مســتغالت و خــرده فــروش در سرتاســر جهــان،
توســط کنتــرل پنــل مالکیــت 2مجبــور شــد بــه قولــی کــه بعــد از پیشــنهاد محکــوم
بــه شکســتش بــرای مــارک و اسپنســر 3داده بــود ،عمــل کنــد و ایــن آخریــن
پیشــنهادش باشــد .او در مــاه جــوالی ســال  2005در یــک بیانیــه سرگشــاده اعــام
 Takeover Panel .2رگوالتوری مستقر در لندن که سال  1968تاسیس شد
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کــرد کــه« :ایــن آخریــن پیشــنهاد مــن بــود ».و اضافــه کــرد کــه اگــر مــارک و
اسپنســر پیشــنهادش را رد کننــد« :مــن بــه خانــه خواهــم رفــت ».ایــن بیانیــه او را
بــرای مدتــی مجبــور کــرد کــه نتوانــد بــدون اجــازه شــرکت هــدف در پیشــنهادش
تغییری بدهد.
بــه هــر حــال چنیــن قوانینــی ،بــه آســانی توســط پیشــنهاددهندگان خــارج از
کشــور نادیــده گرفتــه میشــوند کــه عــادت دارنــد بــا سیســتم قانونــی متفاوتــی
دســت و پنجــه نــرم کننــد .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ســال  2010کرافــت در
پیشــنهادش بــه کدبــری احتمــاال بیــش از حــد پــول پرداخــت کــرد چــون بــه اندازه
کافی به وفاداری به قوانین توجه نکرده بود.
یکــی دیگــر از انــواع رگوالتــور دولــت ملــی یــک کشــور اســت .دولتهــا در
سرتاســر جهــان روشهــای خودشــان را بــرای ســرمایهگذاران خارجــی دارنــد.
دراماتیکتریــن نکتــه ،رونــد صعــودی اخیــر در رگوالتــوری یــا بررســی و تجدیدنظــر
در قوانیــن اســت کــه بــه دلیــل مداخلــه سیاســی علیــه ســرمایهگذاری خارجــی
اتفــاق میافتــد .دولتهــای ملــی تاثیــر بــه دســت گرفتــن کنتــرل شــرکتها را
روی مشــاغل محلــی ،اقتصــاد و امنیــت ملــی در نظــر میگیرنــد .مقامــات رســمی
کــه انتخــاب شــدهاند ،غالبــا از بیانیههــای اجتماعــی بــرای حمایــت یــا مخالفــت
بــا قراردادهــای  M&Aاســتفاده میکننــد ،بــدون اینکــه قــدرت رســمی بــرای انجــام
چنیــن کارهایــی را داشــته باشــند .ایــن چیــزی اســت کــه دوبــاره در مالکیــت
کرافت روی کدبری میتوانید ببینید.
قانون دانون

4

مداخلــه دولتــی در قراردادهــای  M&Aبــرون مــرزی میتوانــد پشــت نقــاب
کنتــرل ضــد تراســت یــا امنیــت ملــی پنهــان شــود .همــان کاری کــه دولــت فرانســه
در اروپا با آمریکا در آمریکای شمالی و چین در آسیا انجام میدهد.
یکــی از نمونههــای مشــخص محافظــت از یــک کمپانــی توســط دولــت
متبوعــش در شــرایط ملیگرایانــه شــرکت «دانــون» ،گــروه غذایــی لبنــی فرانســوی
اســت .بــه دلیــل تمرکــز کوتهبینانــه و انــدازه بــه نســبت کوچکــش ،دانــون بــرای
4. DANONE
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مــدت طوالنــی بــه عنــوان یــک هــدف جــذاب بــرای گروههــای غذایــی بــزرگ
جهانــی ماننــد نســتله 5و پپســی دیــده میشــد .بعــد از اینکــه قیمــت ســهام
کمپانــی در ســال  2005بــر مبنــای شــایعه پیشــنهاد پپســی بــه آنهــا خیز برداشــت،
دولــت فرانســه بــا قانــون محافظــت از صنایــع مشــخصی در برابــر خرید مالکیتشــان
بــه میــدان آمــد .ایــن قانــون به اســم «قانــون دانــون» مطــرح شــد و بــرای محافظت
از بخشهــای اســتراتژیک شــامل آنهایــی کــه احتمــاال تاثیــری روی نظــم عمومــی،
امنیــت ملــی و صنایــع دفــاع داشــتند ،طراحــی شــده بــود .غالبــا در ایــن رابطــه
شــوخی میشــد کــه ایــن کمپانــی بــه طــور اســتراتژیکی بــرای فرانســه مهــم اســت
چون ارتش فرانسه برای صبحانه ماست دانون میخورد.
دولــت آمریــکا غالبــا در معنــای سیســتم حمایــت از تولیــد داخلی ،جــزو مقصران
بــزرگ محســوب نمیشــود .بــا ایــن حــال پرونــده بــورس آلمــان کــه بعدتــر در ایــن
فصــل دربــاره آن میخوانیــم نشــان میدهــد کــه دولتهــا حتــی وقتــی مســئله
امنیــت ملــی واقعــی در میــان نیســت هــم میتواننــد مداخلــه کننــد .ایــن مســئله
مجــددا روی اهمیــت بــاالی ارتباطــات خــوب تاکیــد میکنــد؛ اگــر برنامهتــان ایــن
است که یک پیشنهاد مناقشهبرانگیز را آغاز کنید.
اعمال کنترل کرافت روی کدبری تاثیر ناخوشایندی داشت

در دســت گرفتــن مالکیــت کدبــری ،کمپانــی شــیرینیپزی جهانــی ،بــه قیمــت
 10.1میلیــارد پونــد ( 16.2میلیــارد دالر) توســط کرافــت قــراردادی بــود کــه
ســالها بــه ســرانجام رســیدنش طــول کشــیده بــود .بــا ســهامداران کلیــدی
مشــترک ،بخصــوص نلســون پلتــز ،ســهامدار فعــال و موثــر ،ترکیــب ایــن دو شــرکت
بــه نظــر اجتنابناپذیــر میآمــد .حتــی اگــر بــرای اعضــای هیــات مدیــره کدبــری
اتفاقــی ناخوشــایند بــود .آنهــا تــا آخــر کار امیــد داشــتند کــه یــک پیشــنهاددهنده
دیگــر ،مثــل «هرشــی» کارخانــه شکالتســازی آمریــکا ،ســوار بــر اســب ســفید
سر و کلهاش پیدا شود.
کرافــت کــه بــرای ســالیان ســال کدبــری را زیــر نظــر داشــت ،مصمــم بــود بــه
هدفــش برســد و از همــان آغــاز راهــش هــم بــه نظــر میرســید بــه احتمــال زیــاد
5. Nestlé
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ایــن کار را انجــام میدهــد .هیــچ مســئله رقابتــی مشــخصی وجــود نداشــت و
کســب و کارهــا مکمــل یکدیگــر بودنــد .چــه در معنــای محصــوالت تولیــدی و چــه
شــرایط جغرافیایــی رقابتــی در کار نبــود .درنتیجــه رگوالتورهــا هیچوقــت در خطــر
خــارج کــردن کل معاملــه از مســیر خــودش نبودنــد .بــا ایــن وجــود قطعــا کرافــت
اشــتباهاتی انجــام داد کــه دیگــران میتواننــد از آن درس بگیرنــد .اشــتباهاتی کــه
دقیقــا در محــدوده ســه اشــتباه بــزرگ معاملــه کردن بــود .بیشــتر از گرفتــن موافقت
ســهامداران کدبــری در مواجهــه بــا مخالفــت اعضــای هیــات مدیــره ،ســختترین
مانعــی کــه کرافــت بــر آن فائــق آمــد صــدای مخالفــت سیاســتمداران انگلیســی
بــود .وزیــر بازرگانــی آن زمــان ،پیتــر مندلســون ، 6هشــدار داد کــه دولــت انگلســتان
هرگونــه مالکیــت روی کدبــری را بــه دقــت مــورد بررســی و مداقــه قــرار خواهــد داد
و بــا خریدارانــی کــه بــه شــیرینی فروشــی «احتــرام» نگذارنــد مخالفــت خواهــد
کــرد .در حقیقــت کارهــای دولــت انگلســتان شــبیه ســگی بــود کــه بــا ســر و صدای
زیــاد پــارس میکنــد ولــی گاز نمیگیــرد .انگلســتان یکــی از آزادتریــن کشــورهای
جهــان در زمینــه پذیرفتــن ســرمایهگذاران خارجــی اســت .بــه همیــن دلیــل هــم
طبــق تحقیقــات ســالیانه مدرســه بازرگانــی کاس در مــورد جذابتریــن بازارهــا بــرای
 M&Aهمیشــه و بــدون مثــال نقــض یکــی از پرکشــشترین بازارهــا بــوده اســت.
جاذبــهاش توســط قوانیــن دولتــی قــدرت بیشــتری پیــدا میکنــد بــرای اینکــه
انگلســتان بــا مالکیــت خارجــی بــه چالــش برنمیخیــزد ،مگــر آنکــه پــای امنیــت
ملی وسط باشد.
برخــاف مثــال دولــت فرانســه و دانــون ،ایــن مفهــوم در انگلســتان هیچوقــت
بســط پیــدا نکــرد و در مــورد ایــن پرونــده هــم دولــت انگلســتان چالــش رگوالتــوری
در مــورد مالکیــت ترتیــب نــداد .اینجــا کرافــت موضــوع را درســت گرفتــه بــود،
کمپانی از همان ابتدا میدانست که قراردادش مسدود نخواهد شد.
بــه هرحــال قــرارداد دســتخوش اشــتباهاتی در برنامهریــزی و ارتباطــات شــد و
در دام افتــاد چــون کرافــت در نهایــت بــه تاییــد ســهامداران ،کــه شــامل تعــدادی از
بزرگتریــن ســرمایهگذاران ســازمانی انگلســتان میشــدند ،نیــاز داشــت .بــرای بــه
دســت آوردن ایــن تاییــد کرافــت قــول داد کــه در طــول مــدت زمانــی کــه کنتــرل
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را بــه دســت دارد ،کارخانــه را در جنــوب انگلســتان همچنــان بــاز نگهــدارد .ایــن
قــول در متــن پیشــنهاد گذاشــته شــد تــا روی نظــر عمومــی تاثیــر مثبــت بگــذارد و
برنــده شــود امــا ایــن قــول را بــدون هیــچ شــواهد آشــکاری مبنــی بــر ادامــه حیــات
کارخانــه داده بــود .از آنجایــی کــه ایــن یــک پیشــنهاد خصمانه بــود ،پیشــنهاددهنده
هیــچ دسترســی بــه اطالعــات امــاک شــرکت هــدف نداشــت و قطعــا از برنامههــای
محرمانــه داخلیشــان بــرای بســتن کارخانــه هــم اطــاع نداشــت کــه در نتیجـهاش
تعداد زیادی از کارمندان اضافه بودند و باید تعدیل میشدند.
زمانــی کــه کرافــت مالکیــت کدبــری را بــه دســت آورد ،متوجــه شــد کــه
کارخانــه بــرای ایــن کســب و کار خیلــی ضــروری نیســت و درواقــع خــود کدبــری
هــم قصــد داشــته آن را تعطیــل کنــد .در نتیجــه کرافــت متعاقبــا اعــام کــرد کــه
کارخانــه بســته میشــود و طبعــا ایــن مســیر باعــث جــار و جنجــال زیــادی میــان
مــردم شــد و فریــاد اعتراضــات را بلنــد کــرد .یکــی از عواقــب ایــن شکســت در
برنامهریــزی و ارتباطــات ایــن بــود کــه شــرکت پیــش از آنکــه کمیتــه صاحــب
نفــوذ پارلمــان از حســاب خــودش بــرای کمپانــی خــرج کنــد ،دوبــار بــرای بازجویــی
احضار شد.
ماجــرای بحرانیتــر ایــن بــود کــه در میانــه جــدل پیشــنهاد ،کرافــت قوانیــن
مالکیــت انگلســتان را نقــض کــرده بــود .بــه طــوری کــه وقتــی بیانیــه کرافــت درباره
بســتن کارخانــه اعــام شــد ،کدبــری در دوره پیشــنهاد بــود 7.و همــه بیانیههــای
کمپانــی بــه دقــت از ســوی رگوالتــوری انگلســتان رصــد میشــد .طبــق قانــون،
شــرکتهایی کــه در موقعیــت پیشــنهاد رســمی هســتند از هــر گونــه بیانیــه
عمومــی دربــاره مالکیــت منــع میشــوند و بخصــوص بایــد مراقــب باشــند چیــزی
نگوینــد کــه از آن حــرف خــاف واقــع یــا چیــز گمراهکننــدهای برداشــت شــود.
رگوالتــور بــه دنبــال ایــن ماجراهــا کرافــت را ســرزنش کــرد و الزارد ،مشــاور
سرمایهگذاری بانکیشان را برای بیانیههای نادرست مورد انتقاد قرار داد.
چنیــن حرکتــی از ســوی رگوالتــور انگلیســی خیلــی بــه نــدرت دیــده شــده بــود
و در نتیجــه هــم بــرای کرافــت و هــم الزارد مشــخصا شــرمندگی بــه همــراه داشــت.
 .7دوره پیشنهاد  OFFER PERIODاز وقتی شروع میشود که اولین بیانیه درباره پیشنهاد مزایده یا احتمال پیشنهاد
برای یک کمپانی مطرح شود
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پیتــر کییرنــان 8رییــس بانــک الزارد کــه هدایــت قــرارداد را در انگلســتان برعهــده
داشــت ،ســختتر از همــه مجبــور شــد بــار ایــن افتضــاح را تحمــل کنــد .بــا او در
آن اواخـ�ر قرارهایـ�ی گذاشـ�ته شـ�ده بـ�ود کـ�ه بـ�ه عنـ�وان مدیـ�رکل رگوالتـ�ور ی �TAKE
 OVER PANELانتخــاب شــود و مجبــور بــود بعــد از ایــن حکــم خــودش را نجــات
بدهــد .بــا برنامهریــزی و ارتباطــات بهتــر توســط کرافــت و مشــاورانش میشــد از
همه این اتفاقات اجتناب کرد.
کرافــت همچنیــن از یکــی دیگــر از عناصــر مهــم قوانیــن مالکیــت هــم تخطــی
کــرده بــود .قانونــی کــه توانایــی پیشــنهاددهنده را بــرای تغییــر پیشــنهادش محدود
میکــرد .کمپانــی پیشــنهاد اولیـهاش را روی نیمــی ســهام و نیمــی نقــد بنــا کــرده
بــود .بعدتــر ،مدیــر ارشــد اجرایــی کرافــت ،ایــرن رزنفلــد ،اعــام کــرد کــه هــدف
کمپانــی افزایــش مقــدار نقدینگــی پیشــنهادش اســت چــون برخــی ســهامداران ،و
برجستهترینشــان وارن بافــت ،از اینکــه او بیــش از انــدازه از ســهام کمارزشگــذاری
شــده بــرای تامیــن مالــی قــرارداد اســتفاده میکنــد ،شــکایت دارنــد .طبــق مفــادی
کــه در اساســنامه کرافــت آمــده بــود بــا تغییــر ترکیــب از 60درصــد ســهام40درصد
نقــد بــه 40درصــد ســهام60/درصد نقــد رزنفلــد قــادر میشــد از گذاشــتن قــرارداد
بــه رایگیــری توســط ســهامداران جلوگیــری کــرده و در نتیجــه ایــن ماجــرا هــم
دست بافت ناراضی را از قرارداد کوتاه کند.
شــاید رزنفلــد دالیــل خوبــی بــرای ایــن کار داشــت ،امــا طبــق قوانیــن مالکیــت
انگلســتان زمانــی کــه شــما رســمی در دوره پیشــنهاد هســتید ،نمیتوانیــد بــه
ســادگی شــرایطتان را تغییــر دهیــد .بــرای رعایــت قوانیــن انگلســتان ،کرافــت
اجــازه نداشــت بــدون گرفتــن تاییــد رگوالتــور انگلیســی و موافقــت شــرکت هــدف،
از پیشــنهادش عقــب بکشــد یــا آن را اصــاح کنــد .کــه در موقعیــت پیشــنهاد
خصمانــه افتــادن چنیــن اتفاقــی خیلــی غیرمحتمــل بــود .کرافــت بــرای درســت
انجــام دادن ایــن کار بایــد پیشــنهاد قدیمــیاش را روی میــز میگذاشــت و در
کنــارش پیشــنهاد جدیــد را مطــرح میکــرد بــه ایــن معنــا کــه ممکــن بــود مجبــور
شــود بــا رای ســهامداران بــه مســیرش ادامــه دهــد یعنــی چیــزی کــه تــاش کــرده
بــود از همــان ابتــدای مســیر از آن اجتنــاب کنــد .ایــن ماجــرا بــه کدبــری برتــری
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تاکتیکی مهمی داد.
وقتــی ایــن اتفاقــات افتــاد نظــر ســهامداران تغییــر کــرد و ســرمایهگذاران
عنصــر نقدینگــی را بــا درصــد باالتــری خواســتند .زمانــی کــه کرافــت عالمــت داد
کــه ممکــن اســت پیشــنهادش را تــا  830پنــس بــرای هــر ســهم بــاال ببــرد در
حالــی کــه شــاخص اولیــه پیشــنهادش  745پنــس بــرای هــر ســهم بــود ،اعضــای
هیــات مدیــره کدبــری موافقــت کردنــد درهــای بســته مذاکــره را دوبــاره بــاز کننــد
البتــه بــا پیشــنهاد  840پنــس بــرای هــر ســهم بــه اضافــه  10پنــس بــرای هــر
ســهام ویــژهای کــه ســود میکــرد .زمانــی کــه ایــن توصیــه را مطــرح کردنــد،
کرافــت انتظــار داشــت کــه هیــات مدیــره کدبــری از درخواســت ارائــه شــده آنهــا بــه
رگوالتــور بــرای گرفتــن مجــوز جهــت تغییــر پیشــنهاد رســمی اولیهشــان حمایــت
کنند.
شکســت ابتدایــی کرافــت ،بخصــوص آنکــه مربــوط بــه برنامهریــزی اســت ،جــزء
بــه جــزء آموزنــده اســت چــون ایــن محدودیــت روی تغییــرات ،خصوصیــت حکومت
انگلســتان اســت و چنیــن مــاده قانونــی در آمریــکا وجــود نــدارد .اینکــه رزنفلــد
وقتــی پیشــنهاد اولیـهاش را مـیداد دربــاره ایــن محدودیــت چیــزی میدانســت یــا
نــه ،روشــن نیســت یــا اینکــه از آن اطــاع داشــت ولــی نادیــدهاش گرفــت .در ایــن
مثــال ممکــن بــود کــه اشــتباه جلــوی کرافــت را بــرای بــه چنــگ آوردن هدفــش
نگیــرد ،امــا چــون کرافــت مجبــور بــود یــک پیشــنهاد عالــی ارائــه بدهــد تــا تاییدیه
هیــات مدیــره را بگیــرد ،احتمــاال منظــورش ایــن بــود کــه بیشــتر از آنچــه در ابتــدا
قصد داشت یا امیدوار بود خرج کند ،پول بپردازد.
درس مهمــی کــه میشــود گرفــت ایــن اســت کــه در مالکیــت بــرون مــرزی،
همــه عناصــر حقوقــی محلــی حاکــم بــر هــدف بایــد کشــف شــوند و پیــش از اینکــه
هــر حرکــت غیرقابــل جبرانــی صــورت بگیــرد ،مشــاوران محلــی متخصص اســتخدام
شــوند .ایــن کار بایــد هرچــه زودتــر و در همــان مرحلــه برنامهریــزی بــرای مالکیــت
انجــام شــود .اهمیــت انجــام ایــن کار را در قراردادهــای  M&Aبــرون مرزی در ســطوح
بــاال از ســال  2005همانطــور کــه در شــکل  7.1نشــان داده شــده ،میتوانیــد
ببینیــد .بخصــوص قراردادهایــی کــه در کشــورهای بزرگتــر توســعهیافتهتر شــکل
گرفتهاند.
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بورس آلمان :9همیشه نمیتوانید روی آلمانها حساب کنید

اتحادیــه اروپــا از یــک اتحــاد فرانســوی-آلمانی بــه وجــود آمــد کــه از
خاکســترهای جنــگ جهانــی دوم برخاســته بــود .بنابرایــن دریافــت کلــی در اروپا
ایــن اســت کــه اگــر هــر شــرکتی اطالعــات سیاســی ضــروری داشــته باشــد کــه
بتوانــد در مقابــل ســواالت زیرکانــه و نیرنگآمیــز کمیســیون اروپایــی آنتــی
تراســت بــاب مذاکــره را بــاز کنــد قاعدتــا بایــد شــرکت فرانســوی-آلمانی باشــد.
در نتیجــه وقتــی کمیســیون اروپــا در نهایــت صــدای ناقــوس مــرگ ادغــام بیــن
بــورس آلمــان ،اصلیتریــن مرکــز مبــادالت ســهام آلمــان و  NYSE Euronextرا
بــه صــدا درآورد ،همــه متعجــب شــده بودنــد .کمپانــی  NYSE Euronextخــودش
از ترکیــب دو بــازار بــه وجــود آمــده بــود :یــک بــازار مبادلــه ســهام آمریکایــی و
یــک بــازار مبادلــه ســهام مســتقر در پاریــس کــه لنــدن و بروکســل را هــم در
احاطه خودش داشت.
ایــن شــوک ویــژهای بــود کــه اینبــار مســدود کــردن قــرارداد در حــوزه
مبــادالت ســهام خــودش را نشــان داد .جایــی کــه مبــادالت بــه عنــوان
داراییهــای زیرســاخت ملــی دیــده میشــدند و بحــث منافــع ملــی بخصــوص
در آن خیلــی قــوی بــود .قطعــا دانکــن نیدرائــور  ،10مدیرعامــل  NYSE Euronextو
رتــو فرانچیونــی 11همتــای او در شــرکت رقیــب بــورس آلمــان ،کــه بــا هم ســفت
و ســخت البــی کــرده بودنــد و از همــه ارتباطــات شخصیشــان بــه عنــوان اهــرم
قــدرت اســتفاده کردنــد تــا ایــن قــرارداد را بــه ســرانجام برســانند ،از ایــن اتفــاق
غافلگیــر شــدند .ایــن قــرارداد دوســتانهای بــود کــه هــر دو بــازار مبادلــه
میخواستند با هم ادغام شوند.
ســال  2010بســیاری از بازارهــای مبادلــه ســهام بــه ســمت ادغــام در حرکت
بودنــد .بــورس ســهام لنــدن و  TMXتورونتــو بــرای ادغامــی برنامهریــزی کــرده
بودنــد کــه در مســیر گرفتــن تاییــد از ســوی رگوالتــوری بــود .اگــر چــه هــر دو
شــرکت بعدتــر بــه دالیلــی کــه البتــه ارتباطــی بــه رگوالتورهــا نداشــت ،آن را
فســخ کردنــد ASX .اســترالیا و بــورس ســنگاپور هــم تــاش کردنــد بــا هــم ادغــام
9. Deutsche Börse
10. Duncan Niederauer
11. Reto Francioni
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شکل  :7.1ارزش خارجی  M&Aبرای هر کشور خریدار بین سالهای  2005تا 2015
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ارزش قرارداد اعالم شده (به استثنای برداشت از حساب) بین سالهای  ،2015-2005میلیارد دالر

شــوند ،امــا توســط رگوالتورهــای آســیایی بــه مشــکل برخوردنــد و گیــر قوانینــی
افتادنــد کــه جلویشــان را گرفــت .ادغــام بیــن بــورس آلمــان و  NSYE Euronextبــا
اختــاف بزرگتریــن و جســورانهترین قــرارداد از میــان ایــن ســه بــود و
میتوانســت  9میلیــارد دالر ســود داشــته باشــد و تبدیــل بــه غــول قراردادهــا در
آن طــرف اقیانــوس اطلــس شــود کــه نتیجــهاش حکمرانــی بــر بــازار جهــان
بورس بود.
بــا فــرض چنیــن ســلطهای قطعــا بایــد انتظــار داشــته باشــید کــه رگوالتورها
در قــرارداد دخالــت کننــد .هــر دو شــرکت کمپیــن ارتباطــی داشــتند کــه خیلــی
خــوب برنامهریــزی شــده بــود ،امــا بــه نظــر میرســید کــه از روشهــای
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نادرســتی بــرای ترغیــب رگوالتــور اســتفاده کردنــد .آنهــا بــا نادیــده گرفتــن
آشــکار مســائل اقتصــادی و ترجیــح منافــع سیاســی ،بــازی خطرناکــی را بــا
تمرکــز روی کمیســیون اروپــا آغــاز کردنــد و بــرای انجــام چنیــن کاری بایــد
رضایــت رئیــس عالیرتبــه کمیســیون رقابتــی یواکیــن آلمونیــا  12را جلــب
یکردند.
م 
دو طــرف ایــن ادغــام را بــه عنــوان فرصتــی بــرای ایجــاد خانــه قدرتــی
مســتقر در اروپــا معرفــی کردنــد کــه قــادر اســت از قــدرت بازارهــای بــورس
آمریــکا مثــل  NASDAQو بــورس Chicago Mercantileکــم کنــد .بــه هــر حــال
آنهــا از اســتداللهای خالــص ضــد تراســت کــه در حــوزه صالحیــت و تفکــرات
آلمونیــا بــود ،غفلــت کردنــد .در همــان زمــان ،بــه عنــوان بخشــی از بررســی
کمیســیون ،بورسهــای رقیــب درخواســتی متقاعدکننــده بــه عضــو عالیرتبــه
کمیســیون رقابتــی ارائــه دادنــد کــه قــرارداد بایــد مســدود شــود یــا فقــط روی
اصــل آن توافــق شــود کــه طبــق آن شــرکت جدیــد ترکیبــی /NYSE Euronext
بــورس آلمــان در حوزههایــی کــه حاکــم اســت متعهــد میشــود کــه
انحاللهای بزرگی را انجام دهد.
زمانــی کــه کمیســیون اروپــا بــه یــک تصمیــم رســمی رســید ،قدرتهــای
ضدتراســت آمریــکا پیــش از آن تکلیــف ادغــام را روشــن کــرده بودنــد (اگرچــه
بــا ذکــر یــک ســری شــرایط) کــه همیــن هــم دســتاورد کوچکــی بــرای
شــرکتها و تیمهــای قانونیشــان نبــود .بــه هــر حــال علیرغــم کمپینــی کــه
یــک ســال توســط دو مدیرعامــل بــه طــول انجامیــد ،کمسیســون اروپــا بــه
دنبــال توصی ـهای از ســمت آلمونیــا ،بــه صــورت رســمی در اوایــل فوریــه ســال
 2012ایــن قــرارداد را وتــو کــرد .اگرچــه  NYSE Euronextو بــورس آلمــان توســط
یــک گــروه مخفــی سیاســی از اعضــای هیــات کمیســیون اروپــا کــه میشــل
بارنیــر  ،13نماینــده فرانســوی کمیســیون هدایتــش را برعهــده داشــت حمایــت
شــده بودنــد ،امــا از نظــر بارنیــر کــه پشــتیبان برهــان قهرمــان ملــی بــود ،قوانین
مالــی نظارتــی ایــن قــرارداد کافــی نبــود .کمیســیون همانطــور کــه همیشــه
12. Joaquin Almania
13. Michel Barnier
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ایــن کار را انجــام مــیداد ،در نهایــت از حکــم نماینــده عالیرتبــه کمیســیون
رقابتی پشتیبانی کرد.
آلمونیــا در مصاحب ـهای بــا فایننشــال تایمــز گفــت کــه دو کمپانــی از روش
اشتباهی استفاده کرده بودند:
آنهــا تــاش کردنــد یــک کمپیــن روابــط عمومــی بــه راه بیاندازنــد،
البــی و رایزنــی کننــد ،و بــرای رســیدن بــه جــواب مثبــت از فشــار

سیاســی اســتفاده کننــد .مــن از همــان ابتــدا بــه آنهــا گفتــم« :شــما

نمیدانیــد چطــور بــا کمیســیون دســت و پنجــه نــرم کنیــد ».ایــن

بهتریــن راه بــرای متقاعــد کــردن مــا نیســت ،بلکــه کامــا برعکــس،
یک مسیر اشتباه است.

بــرای جمعبنــدی کــه چــرا آلمونیــا مخالــف ایــن ادغــام بــود ،او جــای
کوچکــی بــرای شــک و تردیــد باقــی گذاشــت« :ایــن قــرارداد میتوانســت
منتهــی بــه چیــزی نزدیــک بــه مونوپولــی (انحصــار) در بخــش مالــی اروپــا شــود
و آن را از بقیه جهان جدا کند».
بــورس آلمــان کــه از خروجــی کار عصبانــی بــود تهدیــد کــرد کــه کمیســیون
اروپــا را بــه دادگاه میکشــاند و تــاش میکنــد رایشــان را تغییــر بدهــد .حتــی
بعــد از اینکــه  NYSE Euronextبــر ایــن اســاس کــه ایــن چالــش نیازمنــد صــرف
زمانــی طوالنــی و کمپینــی بــا هزینــه گــزاف اســت ،از ادغــام شکســتخورده
کنــاره گرفــت ،بــورس آلمــان روی دنبــال کــردن پرونــدهاش اصــرار داشــت و در
ســال  2012آن را بــه دادگاه عمومــی اتحادیــه اروپــا در لوکزامبــورگ تفویــض
کرد.
وقتــی در مــاه مــارس ســال  2015نوبــت بــه تجدیدنظــر رســید ،بــورس
آلمــان ادعــا کــرد کمیســیون اروپایــی بــه انــدازه کافــی برخــی بازدههــای ایــن
ادغــام را در نظــر نگرفتــه اســت .بازدههایــی کــه مشــتریان از آن بهرهمیبردنــد
و اثــر منفــی رقابــت را خنثــی میکــرد .کمــی بعــد هــم ایــن بحــث را مطــرح
کــرد کــه کمیســیون بــه درســتی بــه روشهــای اصــاح قــرارداد کــه آنهــا
پیشــنهاد داده بودنــد ،دقــت نکــرده اســت ،مثــل پیشــنهادهایی کــه بــرای فروش
بخشهایی از موسسه ادغام شده داده بودند.
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بــه هــر حــال دادگاه عمومــی ،کــه دومیــن قــدرت در اتحادیــه اروپاســت،
پرونــده را رد کــرد و گفــت کــه کمیســیون هیــچ اشــتباه قانونــی در بررســی
بازارهــا نکــرده اســت .از آنجایــی کــه کمیســیون اروپــا بــه طــرز آشــکاری مــورد
بســیار دشــواری بــرای چالــش اســت و بــه ســختی پیــش آمــده کــه هــر کــدام از
طرفــداران ادغــام کــه ناامیــد شــدهاند بــرای تغییــر رایاش تــاش کننــد ،ایــن
بار مشاهدهکنندگان کمی از نتیجه شگفتزده شدند.
ایــن کتابچــه راهنمایــی بــرای نیــدراور ،14شــد 15کــه زمانــی مدیــر ارشــد
17
اجرایی گلدمن ساکس 16بود.
 NYSE Euronextبــه شــدت بــه او وابســته بــود تــا زمانــی کــه ادغــام از هــم
فروپاشــید مســیر جدیــدی را بــه آنهــا نشــان بدهــد .درنتیجــه آنهــا مزایــای پایــان
خدمتــش را بــه عنــوان بخشــی از یــک اضافــه حقــوق قابــل توجــه بــه دو برابــر
میــزان حقــوق ســالیانهاش افزایــش دادنــد .همچنیــن قابلیــت بالقــوهاش را بــرای
پــاداش ســهامش تــا 250هــزاردالر بــاال بردنــد .بــورس آلمــان در اوایــل ســال
 2015پیشــنهادی بــرای رقیــب مســتقر در لندنــش ،یعنــی بــورس اوراق بهــادار
لنــدن در قالــب قــراردادی کــه ســاختارش را بــا عنــوان دوســتانه «ادغــام
یکســانها» طراحــی کــرده بــود ،مطــرح کــرد .بــرای بــورس آلمــان ایــن پرونــدهای
ن مرتبــه باشــد ،چــون
بــود کــه امیــدوار بودنــد مصــداق خوششانســی در ســومی 
دو بــار پیشتــر در مــاه مــی  2000و دســامبر  2004بــورس اوراق بهــادار لنــدن
در مقابل ادغام یا رفتن زیر مالکیت بورس آلمان مقاومت کرده بود.
 :DP Worldبارگیری در بندر

حتــی یــک اقتصــاد نســبتا بــاز مثــل آمریــکا هــم میتوانــد گاهــی اوقــات در
دســتهبندی گروههــای ضــد خارجــی قــرار بگیــرد ،جریانــی کــه در سرنوشــت
14. Niederauer

 .15دانکن ال نیدراور کارآفرین ،بازرگان و مدیر ارشد اجرایی آمریکایی است ،که در حال حاضر بهعنوان مدیر عامل بازار
بورس نیویورک فعالیت میکند
16. Goldman Sachs

 .17گلدمن ساکس شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی و چندملیتی است که بخش عمده فعالیتهای آن ،در
زمینه ارائه خدمات بانکداری سرمایهگذاری ،مدیریت سرمایهگذاری ،بانکداری تجاری ،همچنین مبادله کاالهای اقتصادی،
اوراق بهادار ،سهام اختصاصی و مدیریت بر صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ،متمرکز است
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پیشــنهاد بنــدرگاه جهانــی دوبــی 18بــرای  P&Oکمپانــی ثبــت شــده در بــورس
انگلســتان ،خــودش را نشــان داد P&O .زمانــی متصــدی اصلــی و اولیــه بندرهــا
بــود و اخیــرا بخشهایــی از تجارتــش را ماننــد خــط کشــتیرانی کــروز،
پرنســس کــروز ،منحــل کــرده بــود .داراییهایــش هنــوز هــم شــامل ترمینالهــا
و ســکوهای کشــتیها در بســیاری از بنــادر اصلــی آمریــکا از جملــه بالتیمــور،
میامی ،نیواورلئانز ،نیویورک و فیالدلفیا میشود.
در حرکــت ســریع یکــی شــدن بازارهــای جهانــی بــرای زیربنــای کشــتیرانی،
 P&Oهــدف خیلــی مطلوبــی محســوب میشــد و بــه دنبــال ایــن مســیر میــان
بنــدر ســنگاپور 19و  ،DP Worldکســب و کار رو بــه رشــد مربــوط بــه زیربنــای
کشــتیرانی کــه صاحبــش حاکمــان دوبــی بودنــد ،جنگ پیشــنهادها شــروع شــد.
دهــم ژانویــه ســال  DP World ،2006پیشــنهادی بــرای  P&Oارائــه کــرد و
برپیشــنهاد گرانقیمــت قبلــی  ،PASکــه صاحبــش دولــت ســنگاپور بــود ،پیــروز
شد.
همانطــور کــه ایــن جنــگ شــدت پیــدا میکــرد ،هــر دو طــرف بــه ســمتی
ن کارشــان در
رفتنــد کــه اجــازه رگوالتــوری برایشــان ضــروری بــود .مهمتریــ 
ایــن قســمت فرســتادن درخواســتی بــه کمیتــه ســرمایهگذاری خارجــی در
آمریــکا بــود ( )CFIUSکــه بدنــه سیاســی آن از اعضای هــر دو حــزب جمهوریخواه
و دموکــرات تشــکیل میشــد و رویســرمایهگذاریهای خارجــی در آمریــکا
نظارت اعمال میکرد.
در آن زمــان  CFIUSقــدرت ایــن را داشــت کــه خریــدار خارجــی را تاییــد
کنــد یــا یــک پرونــده مبنــی بــر یــک دوره بازرســی برایــش بــاز کنــد تــا بــا دقت
بیشــتر و محتاطانهتــر آن را زیرنظــر بگیــرد .قدرتــش از آن زمــان تــا امــروز بــه
طــور قابــل توجهــی افزایــش داشــته اســت .از نقطــه نظــر تاریخــی،CFIUS ،
تمایــل داشــت کــه پیشــنهادها را تاییــد کنــد ،امــا نمونههایــی هــم وجــود
داشــتند کــه بــه طــرز موثــری بــا بــه تعویــق انداختــن یــک قــرارداد جلــوی آن
را گرفتــه بــود و همیــن باعــث شــده بــود بــه عنــوان یــک نگهبــان دقیق شــناخته
)18. Dubai Ports World (DP World
)19. Port Authority of Singapore (PAS
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شــود .یکــی از نمونههــا پیشــنهاد  18.5میلیــارد دالری شــرکت نفتــی ســاحلی
ملــی چیــن بــرای یونــوکال 20کمپانــی نفتــی آمریکایــی بــود کــه  CFIUSدر ســال
 2005آن را مسدود کرد.
مــاه ژانویــه اعضــای  CFIUSکــه رئیســش نماینــده وزیــر خزان ـهداری بــود و
دیدگاههــای وزارتخانــه هــای دادگســتری ،کشــور ،دفــاع و امنیــت ملــی را
نمایندگــی میکــرد ،بــه اتفــاق آرا بــه پیشــنهاد  DP WORLDبــرای  P&Oرای
مثبــت دادنــد .هــر کــدام از اعضــای هیــات کــه مخالــف بودنــد بــه طــور اجبــاری
بایــد دوره بررســی  45روزهای را از ســر میگذراندنــد و موضوعــات مــورد
نظرشــان را بــرای روشــن شــدن عقیــده شخصیشــان بــه رئیــس ارجــاع
میدادند ،اما این اتفاق نیفتاد.
بــا رشــد قــرارداد همانطــور کــه مراحــل  M&Aجلــو میرفــت و اعضــای
هیــات مدیــره  P&Oو ســهامداران دادن کنتــرل بــه دســت  DP WORLDرا تاییــد
کردنــد ،دشــمنیهایی هــم صــورت گرفــت .در آن زمــان هنــوز خاطــرات
حمــات  11ســپتامبر  2001بــه طــرز دردناکــی تــازه بــود و آمریــکا هنــوز بیــش
از 100هــزار ســرباز مســتقر در عــراق داشــت .اگــر چــه دوبــی و گســتردهتر از
آن امــارات متحــده عربــی ( )UAEکــه دوبــی بخشــی از آن بــود ،در چیــزی کــه
بــه اصطــاح جنــگ علیــه تــرور خوانــده شــده بــود ،متحــدان کلیــدی آمریــکا در
خاورمیانــه بودنــد ،امــا همچنــان دوبــی ارتباطاتــی بــا حملــه القاعــده داشــت :دو
نفــر از تروریس ـتهای  11ســپتامبر از امــارات متحــده عربــی بودنــد و تعــدادی
از واســطههایی کــه در تامیــن مالــی ایــن طــرح تروریســتی مشــارکت داشــتند
در دوبی مستقر بودند.
وزارت خزان ـهداری جــورج بــوش ســعی کــرد تــا افــکار عمومــی را ترغیــب
کنــد کــه ایــن قــرارداد بــه انجــام برســد .روی اهمیــت امــارات متحــده عربــی
بــرای منافــع آمریــکا در خاورمیانــه تاکیــد کــرد و بــه مــردم اطمینــان داد کــه
مالکیــت داراییهــای زیربنایــی آمریــکا در خلیــج فــارس در امنیــت کامــل اســت.
امــا منتقــدان قــرارداد ،از جملــه ســناتور هیــاری کلینتــون ،بیــن دوبــی و بقیــه
دولتهــای منطقــه کــه کمتــر دوســت آمریــکا بودنــد تفاوتــی نمیگذاشــتند و
20. Unocal
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بــه اعتراضــات خودشــان ادامــه دادنــد .روز بیســت و دوم فوریــه رییسجمهــور
تهدیــد کــرد هــر قانونــی را کنگــره بــرای مســدود کــردن این قــرارداد بــه تصویب
برســاند ،وتــو میکنــد .امــا نــه ترغیــب و نــه تهدیــد و فشــار و زور از ســمت
دولــت و رییسجمهــور نتوانســت طوفانــی را کــه هــر روز مهیبتــر میشــد
آرام کند.
در چنیــن محیــط غیرقابلپیشبینــی و متغیــری برخــی از منتقــدان قــرارداد
بــه اعتراضهــای امنیتــی نســبت بــه ادعــای رفیقبــازی بــا برخــی از اعضــای
فعلــی و ســابق وزارتخانههــا در دولــت بــوش کــه رابطــه تجــاری نزدیکــی بــا
 DP WORLDداشــتند هــم فکــر کردنــد .بقیــه نظــرات ،مثــل برنامــه « 60دقیقــه»
کــه از شــبکه  CBSپخــش میشــد و یکــی از پربینندهتریــن برنامههــای
تلویزیونی آمریکا بود بیشتر برمبنای تفکرات شوونیستی و نژادپرستانه بود:
انــدی رونــی در برنامــه « 60دقیقــه» شــبکه  ،CBSروز بیســت وچهــارم مارس
 2006گفت:
ـت DP WORLD
«بســیاری از آمریکاییهــا نگــران هســتند کــه مالکیـ

ممکــن اســت یــک خطــر امنیتــی باشــد .امنیــت چیــزی نیســت کــه
بــرای مــن اهمیــت داشــته باشــد .چیــزی کــه مــن متوجهــش

نمیشــوم ایــن اســت کــه چــرا خودمــان نمیتوانیــم بندرگاههایمــان

را اداره کنیــم؟ !برایمــان زیــادی ســخت اســت؟! یــا بــه انــدازه کافــی

باهوش نیستیم؟!

مــا کارهایمــان را بیــش از انــدازه بــرای اداره و مدیریــت و اجــراء

برونســپاری کردهایــم .چــرا آنهــا کارهــای کاخ ســفید یــا کنگــره را
برونســپاری نمیکننــد؟! تعــدادی از آدمهــای واقعــا باهــوش

کشــورهای دیگــر را بیاوریــد تــا مــا را بــرای خودمــان مدیریــت
کننــد .یــک نماینــده کنگــره چیــزی حــدود 162هــزار دالر در ســال

میگیــرد و تنهــا کاری کــه میتوانــد انجــام بدهــد خــوردن اســت!

شــرط میبنــدم میتوانیــم چنــد نفــر از شــهروندان دوبــی را گیــر

بیاوریــم تــا همیــن کار را تــا دو برابــرش بــه خوبــی و بــا نصــف قیمت
انجام دهند.
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امیــدوارم شــبکه  CBSقصــد نداشــته باشــد کــه برنامــه « 60دقیقــه»

را برونســپاری کنــد و یــک نفــر را از دوبــی بیــاورد کــه مثــا

اســمش انــوار رونــی اســت تــا کارهــا را بــا یــک چهــارم پولــی کــه

به من میدهند ،سروسامان ببخشد».

روز بیســت و هفتــم مــاه فوریــه در تــاش بــرای رفــع محدودیتهــای
بزننده DP WORLD ،درخواســت بازرســی 45روزه ای از ســوی  CFIUSرا
آســی 
مطــرح کــرد .امــا در آن زمــان سیاســتمداران آمریکایــی درخواســت چیزهــای
بیشــتری داشــتند .روز هفتــم مــاه مــارس ،جــری لوییــس ،رییــس کمیســیون
تخصیــص بودجــه مجلــس نماینــدگان ایــاالت متحــده گفــت« :قصــد مــن ایــن
اســت بنیــادی تاســیس کنــم کــه جلــوی ایــن قــرارداد را بگیــرد ».روز بعــد
کمیته او به الحاقیهای رای داد که درست همین کار را انجام میداد.
روز نهــم مــاه مــارس  DP Worldتســلیم شــد .بیانیـهای نوشــت و اعــام کــرد
کــه بنــا بــه تصمیــم شــیخ محمــد بــن رشــید المکتــوم ،حاکــم دوبــی ،امــوال
شــرکت آمریکایــی  P&Oبــه یــک شــرکت خصوصــی آمریکایــی منتقــل میشــود.
بــه تدریــج داراییهــا بــه بخــش مدیریت امــوال گــروه بینالمللــی آمریــکا)AIG(21
فروخته شدند.
واکنشهــا در جهــان عــرب خشــمگینانه بــود .در ســتونی در یــک روزنامــه
مســتقر در دوبــی روز هفدهــم مــارس  2006عبــدل خالــق عبــداهلل ،نظریهپــرداز
سیاسی عرب نوشت:
ت هــم مثــل دولــت امــارات متحــده عربــی ،عمیقــا در
«مــردم! تجــار 
نتیجــه شکســت قــرارداد بندرهــا مــورد اهانــت و صدمــه قــرار گرفته

اســت .همــه در سرتاســر امــارات متحــده عربــی خشــمگین هســتند

کــه تــا چــه حــد کشــور آزاد و میانهرویشــان توســط رســانههای

آمریکایــی و قانونگــذاران در واشــنگتن مثــل یــک دیــو معرفی شــده
است».

ایــن تصمیــم بــرای سیاســت خارجــی دولــت آمریــکا مشــکل ایجــاد کــرد و
در مــدت زمــان طوالنیتــر لکــه ننگــی بــرای اعتبــار کشــوری بــود کــه ادعــای
21. American International Group
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اقتصــاد آزاد داشــت .همچنیــن روی سیاســتهای آمریــکا هــم تاثیــر بزرگــی
گذاشــت و آنهــا را بــه ســمت ســرمایهگذاری خارجــی و قــرارداد امنیــت ملــی در
ســال  2007ســوق داد کــه بــه شــدت باعــث افزایــش قــدرت و اختیــارات قانونــی
 CFIUSشد.
امــا ســوال اینجاســت کــه آیــا  DP WORLDبــه عنــوان پیشــنهاددهنده
میتوانســت کاری انجــام بدهــد کــه از ایــن شکســت جلوگیــری کنــد؟ امکانــش
وجــود داشــت .اشــتباهات مشــخصی در برنامهریــزی و ارتباطــات ایــن قــرارداد،
ـتDP World .
یعنــی دو اشــتباه از ســه خطــای بــزرگ معاملــه کــردن وجــود داشـ
تــاش اندکــی در راســتای البــی کــردن بــا بدنــه گســتردهای از قانونگــذاران
آمریــکا یــا افــکار عمومــی انجــام داد کــه امــکان صاحــب شــدن بندرهــای آمریکا
را به صورت دوستانه در خلیج فارس ایجاد کند.
نظرســنجی از آمریکاییهــا در آن زمــان آشــکار کــرد کــه آنهــا بــه ملیــت
کارگزاران بندرگاهها اهمیت زیادی میدهند.
اگــر چــه بــر اســاس نظرســنجی گالــوپ تنهــا 26درصــد فکــر میکننــد کــه
دولــت فــدرال نبایــد بــه شــرکتهای انگلیســی اجــازه بدهــد کــه مدیریــت و
کنتــرل محمولههــای دریایــی را برعهــده بگیرنــد50 ،درصــد میخواهنــد ایــن
ممنوعیــت بــرای فرانســه ایجــاد شــود56 ،درصــد بــا هــر کشــور عربــی مخالــف
هستند و 65درصد هم این محدودیت را برای چین خواستار شدهاند.
هــر کمپینــی کــه قصــد داشــته باشــد افــکار عمومــی را دســتکاری کنــد،
مجبــور اســت بــرای مــدت طوالنــی بــرای متقاعــد کردنشــان ســماجت کنــد
تــا بتوانــد چنیــن تعصبــات ذاتــی را تغییــر دهــد .امــا ممکــن بــود یــک PR
درســت برنامهریــزی شــده و کمپیــن رایزنــی کــه روی بیطرفــی مالــک شــرکت
 DP WORLDبــرای معامــات آزاد تمرکــز میکــرد و فایدههــای ادغــام را بــا
قدرت بیشتری انتقال میداد شانس موفقیت داشته باشد.
چیــزی کــه در حقیقــت اتفــاق افتــاد ایــن بــود کــه  DP Worldتصــور کــرد بــه
لطــف ارتباطــات قــوی کــه بــا دولــت دارد ،درســت مثــل بــورس آلمــان و
ارتباطــش بــا کمیســیون اروپایــی ،تاییــد صالحیتــش را از رگوالتــوری میگیــرد.
 DP Worldتــا اواخــر مرحلــه مذاکــره موسسـهای بــرای رایزنــی اســتخدام نکــرده
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بــود .زمانــی ایــن کار را انجــام داد کــه در پــی آن بــود تــا کنگــره را بــه ســمت
خودش بکشاند .اما احتماال برای این کار دیگر خیلی دیر شده بود.
از زمــان تغییــر هــزاره احتمــال اینکــه قراردادهــا مســدود شــوند بــه شــکل
قابــل توجهــی در اروپــا و آمریــکا افزایــش پیــدا کــرده اســت و بازارهــای نوظهــور
بــرای منطبــق نگهداشــتن خودشــان بــا رگوالتورهــای غربی در مســابقه هســتند.
فقــط در ســال  2015رگوالتورهــای رقابتــی آمریــکا ســال ضربهگیــر بزرگــی
داشــتند! آنهــا جلــوی قــرارداد مالکیــت  Comcastبــرای گرفتــن کنتــرل شــبکه
کابلــی تایــم وارنــر را بــه قیمــت  45میلیــارد دالر گرفتنــد .مانــع قــرارداد 30
میلیــارد دالری توکیــو الکتــرون 22بــرای مالکیــت روی شــرکت تراشهســازی
23
آمریکایی  Applied Materialsشــدند و پیشــنهاد  3.3میلیارد دالری الکترولوکس
از ســوئد را بــرای تولیــدی جاروبرقــی جنــرال الکتریــک مســدود کردنــد.
قانونگذاران اینجا هستند و قرار هم هست که همین جا بمانند.
از رگوالتورها برحذر باشید :بایدها و نبایدها

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید حتــی اگــر ســهامداران بــا قــرارداد موافقــت
کردند ،دولت میتواند جلویش را بگیرد.
بایــد بدانیــد کــه چــه کســی در دولــت تصمیــم نهایــی را دربــاره قراردادهــا
میگیرد .چه رگوالتورها باشند و چه سیاستمداران.
نبایــد تصــور کنیــد کــه قوانیــن مالکیــت در حوزههــای قضایــی متفــاوت
یکسان هستند.
باید به قانونها وفادار بمانید.
نبایــد فرامــوش کنیــد کــه ارتبــاط بــا رگوالتورهــا و سیاســتمداران تاثیرگذار
است و از سوی دیگر نقش مردم تعیینکننده و حساس است.

22. Tokyo Electron
23. Electrolux

بخش سوم :بعد از قرارداد

فصل هشتم
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فرانکلیــن دی.روزولــت در اوج دوران رکــود بــزرگ اقتصــادی آمریــکا دفتــر
ریاســت جمهــوری را تحویــل گرفــت .کشــور بــه خاطــر ســالهای ســال افــاس و
تقلیــل ارزش پــول ،بیــکاری و ســقوط تولیــدات ،ویــران شــده بــود و روزولــت
میدانســت کــه بایــد خیلــی ســریع وارد عمــل شــود .بیــن مــاه مــارس و مــاه ژوئــن
ســال  1933اقدامــات زیــادی جهــت راه انداختــن موتــور اقتصــادی آمریــکا انجــام
داد کــه بــرای مثــال میشــود بــه قــرارداد  Glass–Steagallاشــاره کــرد کــه از
زیرســاختهای مالــی کشــور در شــرایطی کــه ممکــن بــود بــه دلیــل جداییهــای
قانونــی تجــارت و ســرمایهگذاری بانکــی از هــم بــه خطــر بیافتنــد محافظــت
میکرد .این قانون در سال  1999منسوخ شد.
قــرارداد بــه اصطــاح جدیــد روزولــت ممکــن اســت بــه ذائقــه خیلــی از
کســانی کــه ایــن روزهــا در کار تجــارت هســتند بیــش از انــدازه مبتنــی بــر
مکتــب اقتصــادی کینــزی بــه نظــر برســد 1.امــا روشــی کــه ایــن سیاســت بــا آن
اجرایــی شــد بــرای خــط مشــی شــرکتهای مهــم اصلــی از لحــاظ سیاســی
پیشگام بود 100 :روز اول.
جــدول زمانــی بازگشــت  100روزه کــه میتوانیــد تاریخچـهاش را دنبــال کنیــد
و بــه ناپلئــون بناپــارت برســید .بناپــارت از تبعیــد برگشــت .دوبــاره خــودش را بــه
حکمرانــی فرانســه رســاند و بــه انگلســتان و پــروس اعــان جنــگ داد ،پیــش از آنکه
فقــط صــد روز بعــد در جنــگ واترلــو خــودش را تســلیم کنــد .ایــن بازگشــت 100
روزه در تجــارت بــه ایــن صــورت اســتفاده میشــود کــه مدیــران اجرایــی و صاحبــان
وارد شــده بــه کســب و کار برنامــه ســاختار یافتــهای بــرای یــک ســری عملیــات
تامیــن میکننــد کــه شــرکت دوبــاره روی پــای خــودش بایســتد .ایــن بخــش
مقدماتی و اصولی استراتژی  M&Aاست.
اســتراتژی موفــق  M&Aو تاثیــر ســودمند آن روی اقتصــاد بــه صــورت وســیعتر
در پیشــگفتار مــورد بحــث قــرار گرفــت .ایــن اســتراتژی بــا انجــام یــک قــرارداد
صحیــح آغــاز میشــود .ایــن اصــل ســوژه هفــت فصــل اول ایــن کتــاب بــود .بخــش
 .1نظریهای در اقتصاد کالن است که بر پایه ایدههای اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شدهاست .اقتصاددانان
کینزیگرا استدالل میکنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد
کالن شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت میکنند
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دوم معادلــه موفقیــت ،کــه موضــوع ایــن فصــل اســت ،انجــام صحیــح قــرارداد اســت.
معمــوال بــه ایــن نکتــه آخــر کمتــر توجــه میشــود و مداقــه کافــی روی آن صــورت
نمیگیــرد .امــا مطابــق تجربــه مــا ،صرفنظــر از منطــق قــرارداد ،جایــی کــه ارزش
واقعی میتواند اضافه بشود یا کال از بین برود دقیقا همینجاست.
برنامــه  100روزه راه میانبــر شــرکت بــرای قــرارداد ائتــاف و بخــش کلیــدی
آن اســت ،امــا بــه هیچوجــه همــه آن نیســت .پیادهســازی قــرارداد بــا همــان نظــم
و ترتیبــی آغــاز میشــود کــه در فصــل اول و دوم دربــارهاش بحــث کردیــم .جایــی
کــه شــما اســتراتژی قــرارداد را بــه شــکل معادلــه و فرمــول درمیآوریــد و همتــراز
بــا مجموعــه اهــداف اســتراتژیک کمپانیتــان قــرار میدهیــد و بــا دقــت زیــاد
هدفــی را پیــدا میکنیــد کــه میتوانــد شــما را بــه آنچــه میخواهیــد برســاند.
تصمیــم گرفتــن دربــاره اینکــه آیــا توانایــی از نظــر منابــع و وقــت گذاشــتن روی
پــروژه ادغــام را داریــد یــا نــه بایــد بخشــی از برنامهریــزی شــما باشــد .مســئلهای
کــه در فصــل اول بــه آن پرداختیــم .برنامههــای دقیقتــر کــه مربــوط بــه مراحــل
آخــر بســتن قــرارداد اســت ،بایــد بــه محــض آنکــه هــدف شناســایی شــد ،آغــاز
شــود و بایــد بخــش اصلــی فهرســت شــرکتهای هدفــی باشــد کــه تنظیــم
کردهایــد( .فصــل دوم را بخوانیــد) .بعــد از همــه اینهــا تــا زمانــی کــه حداقــل
ســاختار کلــی و اســکلت برنامــه ادغــام را نداشــته باشــید ،چطــور یــک قــرارداد
میتوانــد ارزشگــذاری شــود و مزایــا و اشــتراک مســاعیاش مــورد بررســی قــرار
بگیــرد؟ ایــن فصــل بایــد بــه همــراه فصــل ســوم خوانــده شــود ،چــون بــه هــم
پیوســته هســتند و از ســوی دیگــر روی ارزیابــی بایســته تاکیــد زیــادی دارد .کاری
کــه اگــر درســت انجــام شــود ،اســاس یکپارچگــی کســب و کار جدیدتــان را تامیــن
میکنــد .هــر مســئله ویــژهای کــه ممکــن اســت بــه خاطــر شــرایط فرهنگــی،
اجتماعــی و رویــه کار ایجــاد شــود ،برایتــان روشــن میســازد و در واقــع میتــوان
گفــت کــه هــر جنبـهای از کســب و کار ترکیبشــده جدیــد را مــورد بررســی قــرار
یدهد.
م 
البتــه ســایر فصلهــا هــم بــرای ائتــاف شــرکتهای قابــل تامــل هســتند:
فصــل چهــارم :آیــا میتوانیــم هزینههــای ائتــاف را تامیــن کنیــم و آیــا ایــن
هزینهها در مدل ارزشگذاری تعریف شدهاند؟
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فصــل پنجــم :آیــا بــه درســتی بــا مــردم و منابعــی کــه بــرای ایــن ائتــاف
ضروری هستند مذاکره کردهایم؟
فصــل ششــم :آیــا برنامـهای بــرای انتقــال همــه ایــن اطالعــات بــه ســهامداران
متعددمــان داریــم؟ و فصــل هفتــم :آیــا پیشبینــی کردهایــم کــه پاســخ رگوالتورهــا
در شرایط انعقاد و فسخ قرارداد تاثیر دارد؟
روشــن اســت کــه موفقیــت قــرارداد در طوالنــی مــدت وابســته بــه کارهایــی
شــامل دورههــای بعــد از اعــام قــرارداد و بعــد از تکمیــل آن اســت کــه در طــول
مراحــل قــرارداد ،بــرای ایــن ائتــاف انجــام شــده اســت .چیــزی کــه اهمیــت ویژهای
دارد ایــن اســت کــه عمــل مشــترک برنامهریــزی شــده را بــه کنتــرل خــود
دربیاوریــد و تــا جایــی کــه ممکــن اســت بــه ســرعت روحیــه کارکنــان را بــاال ببریــد
تــا متوجــه پتانســیلهای قــرارداد بشــوند .در زمــان عــدم قطعیــت اقتصــاد و رشــد
انــدک ،رســیدن بــه ارزش کامــل و وعــده داده شــده مالکیتهــا ،اهمیتشــان
بیشــتر هــم میشــود .موفقیــت داد و ســتد مالــی غالبــا بــا توانایــی رســیدن بــه
منافــع وعــده داده شــده حاصــل از تشــریک مســاعی تعریــف میشــود .ایــن منافــع
میتوانــد مربــوط بــه هزینههــا یــا درآمدهــا باشــد و اینکــه تغییــرات در شــیوه
اجرایــی اعمــال شــود .ایــن نکتــه مهمــی اســت و بــرای هــر نوعــی از قراردادهــا،
ســهامی خــاص یــا عــام ،در هــر انــدازهای کــه باشــند کاربــرد دارد .حتــی شــامل
قراردادهای میان موسسات خیریه هم میشود.
یــک نمونــه عالــی از قراردادهــای میــان موسســات خیریــه موسســه ملــی
ســلطنتی افــراد نابینــا 2اســت .اول آوریــل ســال  RNIB 2009بــه صــورت رســمی
اعــام کــرد کــه بنیــاد «اقــدام بــرای افــراد نابینــا (اقــدام)» 3در کنــار روزنامههــا و
مجــات نشــنال تاکینــگ 4و  Cardiff Vales and Valleysبــه ســومین عضــو گــروه
افــرادی کــه بیناییشــان را از دســت دادهانــد ،تبدیــل شــده اســت .ایــن اولیــن اتحــاد
ســه شــرکتی در میــان تعــداد بیشــمار ائتالفهــای یکپارچــه میــان بنیادهــای
خیریــه مرتبــط بــا هــم در انگلســتان بــود .شــکلگیری ایــن گــروه موقعیــت RNIB
را به عنوان بنیاد خیریه پیشرو در زمینه نابینایان در انگلستان تحکیم کرد.
2. RNIB
3. ACTION
4. National Talking
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نیــروی محرکــه پشــت ادغــام مالــی و همچنیــن سیاســی بــود .امــا الهامبخــش
آن مدیــر ارشــد اجرایــی  ،RNIBلزلــی آن الکســاندر 5بــود کــه احســاس کــرد حضــور
بیــش از  700موسســه خیریــه در انگلســتان کــه همهشــان در جســتوجوی
رســیدن بــه یــک هــدف مشــابه هســتند ،معکــوس عمــل میکنــد و مانــع از دســت
یافتــن بــه اهــداف خیریــه موردنظرشــان بــرای تامیــن بهتریــن پشــتیبانی ممکــن
برای افراد نابینا یا کمبینا میشود.
 RNIBتشــخیص داد کــه در ایــن ادغامهــا میتوانــد تشــریک مســاعی مشــخصی
وجــود داشــته باشــد .چــون بــرای مثــال بــا ایــن قــرارداد ،خدماتــی کــه توســط
 ACTIONدر انگلیــس تامیــن میشــد ،میتوانســت مکمــل خدمــات خــود RNIB
باشــد کــه بــه صــورت ویــژه در اســکاتلند ،ایرلنــد شــمالی و ولــز فعالیــت میکــرد.
ایــن ترکیــب در نهایــت میتوانســت بــه صــورت کامــل همــه مناطــق انگلســتان را
بــا خدماتــی کــه همپوشــانی داشــتند ،پوشــش بدهــد ،عــاوه بــر اینکــه قــادر
میشــد از جس ـتوجوهای دشــوارش بــرای افزایــش نقدینگــی و ســرمایه ســازمان،
بیشترین عایدی را به دست بیاورد.
در نتیجــه تصمیــم گرفتــه شــد کــه فعالیتهــا بــا هــم ادغــام شــوند و پــای
یــک قــرارداد پنــج ســاله همــکاری هــم وســط کشــیده شــد .قــرارداد شــامل ایــن
میشــد کــه  ACTIONمســئولیت همــه مناطــق تحــت پوشــش  ACTIONو  RNIBو
خدمــات پیمانیشــان و کارمنــدان را در انگلســتان برعهــده بگیــرد و  RNIBهــم
کنتــرل جــذب ســرمایه بــرای هــر دو بنیــاد خیریــه را برعهده داشــته باشــد .قــرارداد
بازتــاب ایــن واقعیــت بــود کــه کارهــای بخــش مشــتریان شــرکتها ادغــام
میشــود ،امــا نیروهــای کار اداری و سیاس ـتگذاران شــرکتها جــدا از هــم باقــی
میماندند.
الکســاندر دربــاره دســتاورد واقعگرایانــه ایــن تشــریک مســاعی و فوایــد ایــن
ادغام توضیح داد:
«پیــش از آنکــه مــا کاری بــا  actionانجــام دهیــم صفــر درصــد از منافــع

ادغــام را داشــتیم ،و احتمــاال اگــر بــه ســمت یــک مالکیــت بــه روش

ســنتی رفتــه بودیــم و همــه ســازمان را اعــم از نیروهــای اجرایــی و
5. Lesley-Anne Alexander
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گرداننــدگان پشــت خــط بــا هــم ادغــام میکردیــم100 ،درصــد بهــره

نصیبمــان میشــد .تخمیــن مــن ایــن اســت کــه بــا ایــن ســاختار

جدیــد بــه چیــزی حــدود 50درصــد بهرههــا دســت پیــدا کنیــم .در
اصــول مــن50 ،درصــد خیلــی بهتــر از صفــر درصــد اســت و درهــا بــاز

اســت تــا بــا گــذر زمــان از 50درصــد هــم عبــور کنیــم .ایــن بهــره از

افــراد نابینــا و کــم بینــا بــه دســت میآیــد کــه جایــی بــرای رفتــن و
گرفتــن خدماتــی کــه مــورد نیازشــان اســت در خیابانــی ســطح بــاال در

لیورپــول ،بیرمنــگام ،بریســتول و منچســتر پیــدا کردهانــد و همــه آن

نقــاط دیگــری کــه مــا حضــور داریــم .همــه میگوینــد افزایــش

تولیداتــی کــه باعــث ســود در هزینههــا میشــود از ادغــام فعــاالن
اداری پشــت صحنــه بــه دســت میآیــد امــا مــا بــه چنیــن پیشــنهادی

فکــر هــم نکردیــم و از ابتــدا هــم قــرار بــود کــه از ادغــام بخــش اجرایی

در خــط مقــدم ،یعنــی مکانهــای واقعــی بــرای افــراد نابینــا و
کمبینــای واقعــی کــه بــرای سرکشــی و معاینــه بــه چنیــن جاهایــی

میرونــد ،جلوگیــری نکنیــم .میتوانــم بــا پیچیدگیهــای مرکــز

اداری دفتــر مرکــزی کنــار بیایــم؛ اگــر ایــن بهایــی اســت کــه بایــد

برای سادهتر کردن چشمانداز مخاطبان خدماتمان بپردازیم».

فــاز ادغــام شــرکتها پیــش از تکمیــل قــرارداد ،دشــوار اســت و شــبیه یــک
قنــاری در معــدن ذغــال ســنگ عمــل میکنــد .اگــر تیترهــای برنامههــای ادغــام،
مثــل انتخابــات هیــات مدیــره اجرایــی ،بــه شــکل یــک اتفــاق ناگهانــی بیفتــد ،یــک
عالمــت مشــخص اســت کــه بایــد از ایــن معاملــه دور شــوید .بــه صــورت مشــابه اگر
بازارهــا در طــول فــاز مذاکــره تغییــر عقیــده بدهنــد ،ایــن میتوانــد آخریــن فرصــت
بــرای بیــرون زدن از قــرارداد باشــد و از تجربـهای مثــل شــرکت آرماگــدون در RBS
اجتناب کند.
بــه هــم پيوســتن و ادغــام ميتوانــد معنــاي تركيــب كامــل دو كســب و كار را
در ســطوح مختلــف از مديــران تــا پايينتريــن ســطح داشــته باشــد يــا بــه طــور
كامــل دو تجــارت از هــم جــدا باشــند (كــه بيشــتر در زمينــه اوراق بهــادار موسســات
خصوصــي معمــول اســت) يــا هــر چيــزي ميــان پيوســتن كامــل يــا مجــزا بــودن.
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چیــزی کــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه فــاز بعــد از ادغــام (پســا ادغــام) بــه
درســتی برنامهریــزی شــده باشــد و اســتدالل بــرای خریــد یــک کســب و کار بــا
جزییات دقیق به صورت تخصصی ارائه شده و بعد هم پیادهسازی شود.
اگــر بخواهیــم گســتردهتر بررســی کنیــم ،رونــد ائتالفهــا میتوانــد در مــوارد
زیر خالصه شود:
(فاز اول) پیشا ادغام

6

ــ

مرحلــه اول :برنامهریــزی ادغــام در ســطوح بــاال .در ایــن ســطح گفتوگوهــا
بــه گــروه کوچکــی از مدیــران ارشــد اجرایــی محــدود میشــود کــه حوزههــای
کلیــدی بــه هــم پیوســتن شــرکتها را ارائــه میدهنــد .بایــد از افشــای
اطالعات در این فاز جلوگیری کرد.
مرحلــه دوم :اعــام .انتظــارات مدیریــت و کارکنــان بایــد بــه دقــت از همــان
ابتــدا مدیریــت شــود .حداقــل باالتریــن ســطح مدیریــت ،یــا ســطح دوم ،در
زمان اعالم باید حضور داشته باشند.
مرحلــه ســوم :ائتــاف غیررســمی .هرچــه عــدم قطعیــت بیشــتر باشــد،
ســاختار هــدف هــم متزلزلتــر خواهــد بــود .در ایــن مرحلــه الزم اســت کــه در
صــورت امــکان بخصــوص بخشهــای چالــش برانگیــز مثــل  ITو  HRبــا هــم
ترکیــب شــوند .اگــر نشــد حداقــل برنامهریــزی بــرای ایــن کار صــورت بگیــرد.
اگــر مذاکــرات در ایــن مرحلــه بــه مشــکل برخــورد ،آماده باشــید کــه از قــرارداد
عقب بکشید.

ــ
ــ

(فاز دوم) پسا ادغام

ــ
ــ

7

مرحلــه چهــارم :بازگشــت  100روزه .ورودی اصلــی بــرای اینکــه پایههــای
درست را برای ادغام برپا کنید.
مرحلــه پنجــم :تثبیــت و بــه هــم پیوســتن ســاختاری و فرهنگــی .ایــن
رونــد طوالنــی مدتــی اســت و امــکان دارد ســالها زمــان ببــرد تــا نهایــی شــود.
ســفر وقتــی کامــل میشــود کــه کارمنــدان ،مشــتریان ،شــرکتهای فروشــنده
بوکار معمــول
و ســرمایهگذاران شــرکت ترکیــب شــده را بــه عنــوان «کســ 
6. PRE-CLOSING
7. POST CLOSING
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همیشــگی» در نظــر بگیرنــد و تعــداد کمــی از آنهــا بــه ســاختارهای اولیــه
ی خــوب بــه مــا میگویــد کــه ایــن
ارجــاع بدهنــد .یــک قاعــده سرانگشــت 
مرحلــه نبایــد بیشــتر از ســه ســال طــول بکشــد و در حالــت ایــدهآل حتــی
زمانش کوتاهتر هم هست.
زمانــی کــه قــرارداد بــه ســمت اجــرا م ـیرود ،گــروه هدایــت تیــم شــرکت بــه
احتمــال زیــاد تغییــر میکنــد .بــا گــروه کارکنــان جدیــد ،چــه داخلــی و چــه
مشــاوران خارجــی ،جانشــین تیــم مذاکــره قــرارداد میشــوند و کنتــرل اوضــاع را
بــه دســت میگیرنــد .بــه هــر حــال مهــم اســت کــه ارتباطــات و تحویــل سیســتم
کنتــرل میــان تیمهــا خــوب باشــد و حداقــل تعــدادی از مدیــران ایــن پیوســتگی را
میســر کننــد یــا اینکــه بــرای یــک مــدت زمــان مشــخص کنــار یکدیگــر کار کننــد.
قطــع ارتبــاط میــان دو تیــم میتوانــد بزرگتریــن مانــع بــرای اجــرای درســت
استراتژی پیشرفته ائتالف دو سازمان باشد.
بــه عــاوه در طــول ایــن رونــد مدیریــت نیــاز دارد بــه یــاد بیــاورد کــه ممکــن
اســت بزرگتریــن چالــش ،ادغــام شــرکتها نباشــد ،بلکــه اطمینــان پیــدا کــردن از
ایــن موضــوع اســت کــه کارمنــدان کاری میکننــد تــا هســته مرکــزی تجــارت بــا
موفقیت به فعالیت خودش ادامه دهد.
فاز اول :ارزیابی بایسته را انجام دهید

یــک ادغــام خــوب بــا ارزیابــی خــوب آغــاز میشــود .کــه معنایــش ایــن اســت
بایــد از شــیوه مســائل رایــج اســتفاده کنیــم تــا بتوانیــم مشــکالت کلیــدی را
شناســایی و بــه آنهــا اشــاره کنیــم .بــه جــای اینکــه قــرار باشــد بــه عقــب برویــم و
همــه چیــز را بــه صــورت مجــزا مــورد بررســی قــرار بدهیــم و بــر مبنــای ترجیــح
روشهــای بروکراتیــک بــه اهــداف واالتــر مالیــات ،مســائل مالــی ،قوانیــن و بقیــه
مــوارد قابــل ارزیابــی را جداگانــه بررســی کنیــم .دوبــاره و دوبــاره شــرکتها بــرای
توصیههــای ارزیابــی هزینــه میکننــد و وقتــی از آن بــرای تعییــن یــک قیمــت
استفاده میکنند ،آن را دور میاندازند.
بایــد بــرای تهیــه یــک نقشــه راه بــرای ادغــام بعــد از عقــد قــرارداد ،اطالعــات
ارزیابــی جامــع و فراگیــر مورداســتفاده قــرار بگیــرد تــا بــه خریــدار اجــازه دهــد
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اهــداف مالــی و اســتراتژیکش را بــه حداکثــر برســاند و از تلههایــی کــه مشــخص
شــده اجتنــاب کنــد .در ایــن روش ارزیابــی بایســته خــوب بایــد بــه آســانی هزینــه
خــودش را بپــردازد .ایــن نقشــه راه از کســب و کار ادغــام شــده بایــد نشــان دهنــده
عناصــر اصلــی اســتراتژی جدیــد باشــد و از همــان ابتــدا کــه هــدف انتخــاب شــد،
مطــرح کننــده محرکهــای ارزشــی بــرای مشــتری مــداری در نمــای کلــی قــرارداد
باشد.
بایــد از همــان ابتــدای رونــد قــرارداد ایــده روشــنی وجــود داشــته باشــد کــه
کمپانــی ادغــام شــده قــرار اســت چــه کار متفاوتــی در مقایســه بــا شــرکت هــدف و
حتــی خریــدار و برنامههــای قبلــی کســب و کارهایشــان انجــام دهــد .زمانــی کــه
ایــن قضیــه مشــخص شــد ،مدیــر ارشــد اجرایــی ،بلــه از همیــن ســطح روند قــرارداد
نیــاز بــه هدایــت دارد ،بایــد بــه طــور جامــع مســئولیتها را بــه مدیــران ارشــد
انتخــاب شــده واگــذار کنــد تــا بــرای همــه آن کســانی کــه مســئولیتی در اجرایــی
شــدن برنامــه دارنــد ،همــه چیــز واضــح و روشــن باشــد .ایــن نیــاز بــه مراحــل و
زمانبندیهــای مشــخصی دارد و بایــد بــه طــور واضــح بــه ارزیابیهــا و مدیریــت
اجرایی هدف پیوند زده شود.
زمانــی کــه ایــن کار انجــام شــد ،مدیریــت بایــد برنامــه روشــن روز اول را
گســترش بدهــد کــه مشــخص میکنــد چگونــه ســاختار جدیــد شــرکت ترکیــب
شــده از ابتــدا کار خواهــد کــرد .علیرغــم نکتـهای کــه قبلتــر دربــاره قطــع ارتبــاط
آســیبزننده میــان تیــم مذاکــره قــرارداد و تیــم اجرایــی گفتیــم ،اگــر ســهوا ایــن
اتفــاق افتــاده باشــد ،میتوانــد بــرای اســتفاده از تیمــی کــه بــه پاکســازی موســوم
اســت ،مفیــد فایــده باشــد .تیــم پاکســازی شــامل کارکنــان داخلــی و مشــاوران
خارجــی اســت تــا ایــن طــرح و برنامــه را آمــاده کننــد .چنیــن تیمــی بیــن ســاختار
هــر دو شــرکت فعالیــت خواهــد کــرد و برنامههــای ادغــام و پروندههــای کســب و
کار را کــه شــامل اطالعــات حســاس تجــاری اســت کــه بــه صــورت طبیعــی
نمیتوانــد بیــن فازهــای اعــام تــا اجــرای قــرارداد بــه اشــتراک گذاشــته شــود
توســعه میدهــد .ایــن بــه ویــژه وقتــی اهمیــت پیــدا میکنــد کــه شــکافی میــان
توصیــه قــرارداد بــه ســهامداران و روز بســته شــدن قــرارداد باشــد بــرای نمونــه
وقتی که زمان زیادی در این بین صرف بررسیهای رگوالتوری میشود.
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برنامــه روز اول همچنیــن بایــد بــا حداکثــر انعطافپذیــری طراحــی شــود بــه
طــوری کــه اطالعــات بهتــر در فــاز دوم در دســترس قــرار بگیرنــد (پایینتــر را نــگاه
کنیــد) .برنامــه ادغــام میبایســت اجــازه بدهــد کــه بــا اســتفاده از دادههــای جدیــد
تغییــرات صــورت بگیرنــد .ایــن هــم نکت ـهای اســت کــه اگــر قــرارداد برنامهریــزی
در خــودش نداشــته باشــد بــر مبنــای چــه چیــزی تصمیــم گرفتــه شــود کــه در
همــان مســیر قبلــی جلــو برویــد ،یــا تلفاتتــان را کــم کنیــد و یــا اصــا کنــار
بکشید.
خارج از خط آهن :ترمز قطار افسارگسیخته را بکشید

زمانــی کــه دیگــر قــرارداد نزدیــک بــه اجرایــی شــدن اســت ،تیــم مدیریــت
خریــدار از آن موقــع بــه بعــد و در زمــان اجــرای قــرارداد ماههــا یــا ســالها وقــت
صــرف برنامــه بــه دســت گرفتــن کنتــرل خواهنــد کــرد .آنهــا بــه مشــاوران پــول
پرداخــت خواهنــد کــرد و احتمــاال ترتیــب بخشهــای مالــی قــرارداد را میدهنــد.
در چنیــن شــرایطی ســرعت حرکــت پشــت یــک مالکیــت میتوانــد بــه صورتــی
باشد که تیم احساس کند تنها راه حل ممکن این است که به جلو برود.
بهتریــن مدیرعامــل کســی اســت کــه نــه تنهــا دســت بازنــده را تشــخیص
میدهــد کــه عــاوه بــر آن ایــن شــجاعت را دارد کــه وقتــی ضــروری اســت بــه
شکســتش اعتــراف کنــد .حتــی اگــر آنهــا بــرای مالکیــت یــک قمــار بــزرگ مالــی
کــرده باشــند .ادغــام  Omnicom/Publicisکــه شــرح کلــی آن در بخــش بعــد میآیــد،
از بابــت حضــور مدیــران بخشهــای مختلــف شــرکت در میــان اعضــای هیــات
مدیــره آنقــدر در طبقــات عمومــی ســقوط کــرد کــه در نهایــت ســال  2014قــرارداد
فســخ شــد .آنهــا آشــکارا متوجــه نشــانههای کالســیکی شــدند کــه بــه آنهــا هشــدار
مــیداد قــرارداد بــه درســتی در همــه مراحــل مــورد تفکــر قــرار نگرفتــه اســت.
قطارهــا بــدون هشــدار از خطشــان خــارج نمیشــوند .اینجــا آنطــور کــه در غالــب
مــوارد پیــش میآیــد شکســت در اســتراتژی ،و مهمتــر از آن در ارزیابــی بایســته،
آن چیــزی اســت کــه هشــدار میدهــد وســیله حمــل و نقــل از حالــت تعادلــش
خارج شده است.
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دستهایتان را آن سوی اقیانوس اطلس بگذارید

وقتــی پابلیســیز 8مســتقر در فرانســه و اومنیکــوم 9کــه مقــرش در آمریکاســت
ی خــود را اعــام کردنــد ،غولهــای
اواســط ســال  2013ادغــام  35.1میلیــارد دالر 
تبلیغاتــی و مشــتریهای احتمالــی  PRرا بــه ســخره کشــیدند کــه احتمــال بــه هــم
پیوســتن حســابهای ســوپربرندهای جهانــی مثــل پپســی و کوکاکــوال وجــود دارد
و یــک رقابــت واقعــی بــرای بزرگتریــن بازیکــن ایــن بخــش یعنــی  WPPبــه راه
انداختند.
طبــق مقالــه فایننشــال تایمــز ،ایــن ادغــام برد-بــرد برابــر بــا یــک شــوخی
شــروع شــد .مدیرعامــل اومنیکــوم ،جــان ورن 10ســال  2013از مرکــز پابلیســیز در
پاریــس دیــدار کــرد و در ایــن گــردش زمانــی را بــاالی پشــت بــام توقــف کــرد تــا
منظــره خارقالعــاده آن را کــه دیــد کاملــی روی طــاق نصــرت پاریــس داشــت،
ســتایش کنــد .مدیــر عامــل پابلیســیز ،موریــس لــوی 11و رقیــب ســالیان ســال ورن
بــه او جــواب داد« :میتوانــد مــال شــما باشــد ».و اینگونــه بــود کــه ایــده ایــن
ادغام متولد شد.
بــه هــم پیوســتن دو تجارتــی کــه هــر دو ثبــت شــده در بــورس بودنــد از نظــر
تجــاری ایــن احســاس را بــه وجــود م ـیآورد کــه یــک معاملــه بینقــص و عالــی
انجــام شــده اســت .در دورهای کــه بازیکنــان شــبکههای اجتماعــی جدیــد و
اینترنــت مثــل گــوگل و فیسبــوک معمــوال میخواهنــد بــا آژانسهایــی در حــد
و انــدازه خودشــان کار کننــد ،کمپانیهــا بــا انــدازه کوچکتــر احســاس میکننــد
کــه کنــار گذاشــته شــدهاند .ادغــام  Omnicom/Publicisمیتوانســت خیلــی بزرگتــر
از  WPPباشــد بــا درآمــد ســالیانه آمریــکا کــه بــه تنهایــی معــادل  11.4میلیــارد دالر
بــود (دو برابــر آن چیــزی کــه  WPPداشــت) و در موقعیتــی قــرار داشــت کــه بــرای
معاملــه بــا غولهــای تکنولــوژی و رســانههای جدیــد یــک قطــب جــدی بــه شــمار
میرفــت .حتــی زمانبنــدی ایــن ادغــام هــم بینقــص بــود .ســال  2013باالخــره
عرصــه تبلیغــات از آن رکــودی کــه بــه خاطــر بحــران اقتصــادی  2008در آن افتــاده
8. Publicis
9. Omnicom
10. JOHN WREN
11. Maurice Lévy
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بود و کسادی بعدش خودش را بیرون کشید.
زمانــی کــه قــرارداد در مــاه جــوالی اعــام شــد ،صحبــت بــر ســر ایجــاد یــک
ســاختار مدیریــت بــرای کســب و کاری جدیــد بــود کــه تــا همــان زمــان هــم چنین
ایــدهای بــه تاخیــر افتــاده بــود .دو شــرکت «تجارتهــای مــردم» بودنــد کــه
کارشــان ایــن بــود کــه از لحــاظ احساســی باهــوش باشــند و نســبت بــه نیازهــای
مشتریانشــان حساســیت داشــته باشــند .بــه هــر حــال محتمــل بــود کــه در
قراردادشــان فرامــوش کننــد کــه موقــع انجــام ارزیابــی بایســته ،درســت درنظــر
گرفتــن ایــن عوامــل انســانی ضــروری و تعیینکننــده اســت .همانطــور کــه در
فصــل ســوم دربــارهاش بحــث کردیــم ،غالبــا در رونــد ارزیابــی بایســته ،فرهنــگ
شــرکت و شــیوههای کاریشــان نادیــده گرفتــه میشــود .امــا بایــد توجــه داشــت
کــه ایــن درســت پرتگاهــی اســت کــه امــکان دارد قــرارداد مالکیــت از روی آن
ســقوط کنــد .ایــن مســئله حیاتــی اســت کــه مدیــران اجرایــی مســائل فرهنگــی
ظریــف را درنظــر بگیرنــد .چــون غالبــا آنهــا جلــوه خارجــی روشهــای مدیریتــی
کامــا متفــاوت هســتند و شــیوههای کاری کــه بــا هــم فــرق دارنــد .نشــانهای بــر
اینکه قدرت تا کجا میتواند درون یک سازمان واگذار شود.
داخــل بخــش تبلیغــات ،اومنیکــوم و پابلیســیز و مدیرعاملهایشــان
متفاوتتریــن فرهنگهــای شــرکتی ممکــن را داشــتند .ورن یــک آمریکایــی کــه
پیــش از ایــن حســابدار بــود و در صنعــت پــر زرق و بــرق و باشــکوه تبلیغــات ســابقه
کمــی داشــت .در حالــی کــه برعکــس او لــوی بــر اســاس مقــاالت فایننشــال تایمــز،
اروپایــی جذابــی بــود کــه در تمــام طــول ســال در سـنتروپه کار میکــرد و زندگــی
مجللــی داشــت .ایــن شــیوههای متفــاوت احتمــاال بازتــاب عمیقــی در ســاختار دو
ســازمان داشــتند .ایــن مســئلهای بــود کــه بایــد خیلــی زودتــر در فــاز ارزیابــی
بایســته مــورد بررســی قــرار میگرفــت .قبــل از اینکــه برنامــه عملیــات بــرای بســتن
قرارداد با یکدیگر طراحی شود.
چیــزی کــه در حقیقــت اتفــاق افتــاد ایــن بــود کــه دو مــرد بــر ســر مهمتریــن
مشــاغل کســب و کارهایشــان بــا هــم توافــق کردنــد ،یعنــی ســمتهای خودشــان
و ایــن را بــه عنــوان پیششــرط قــرارداد در نظــر گرفتنــد .آنهــا شــغل مدیرعاملــی
را بــرای  30مــاه اول بــه صــورت اشــتراکی داشــتند و بعــد از آن لــوی در نقــش
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رییــس هیــات مدیــره ظاهــر میشــد .بــه هــر حــال آنهــا فراتــر از ایــن نرفتنــد .در
بیشــتر ادغامهــا ،مهــم اســت کــه همــه یــا بیشــتر مدیــران ارشــد از همــان ابتــدا
مشــخص شــوند .ایــن امــر بــه ویــژه زمانــی صحــت بیشــتری پیــدا میکنــد کــه
قراردادهــا مربــوط بــه کســب و کارهــای مردمــی باشــد جایــی کــه منابــع انســانی
بزرگتریــن دارایــی شــرکت اســت یــا جایــی کــه مدیریــت تخصــص ویــژهای دارد کــه
بــرای موفقیــت تجــارت ادغــام شــده ضــروری اســت( .شــاهد ایــن مثــال خریــد
اوتونومــی توســط  HPاســت کــه در فصلهــای ابتدایــی بررســی شــد) .و ایــن
موضــوع بــه طــور مضاعــف جایــی اهمیــت پیــدا میکنــد کــه دو شــرکت در انــدازه
و قــدرت شــبیه بــه هــم هســتند و درنتیجــه ایــده ادغــام برابــر کامــا واقعــی یــا
نزدیــک بــه آن اســت .بحــث مشــابهی در فصــل ســوم مطــرح شــد وقتــی بریتیویــچ
و ای.جی.بــار تصمیــم گرفتنــد صحبتهــای مربــوط بــه ادغامشــان را از نــو شــروع
نکننــد ،چــون نمیتوانســتند بــر ســر نقشهــای اعضــای هیــات مدیــره توافــق
کنند.
نقطــه حســاس بــرای ورن و لــوی وقتــی فــرا رســید کــه بــر ســر اینکــه چــه
کســی ســمت مدیــر مالــی شــرکت را داشــته باشــد ،توافــق نکردنــد .هــر دو مــرد
میخواســتند ایــن موقعیــت حســاس نصیــب خودشــان شــود و درک کــرده بودنــد
کــه ایــن شــغل کلیــدی اســت بــرای اینکــه دیــدگاه خودشــان را روی مجموعــه
کســب و کار تحمیــل کننــد .از آنجایــی کــه فرهنــگ دو شــرکت کامــا متفــاوت بود
و پابلیســیز در ایــن مــورد کامــا متمرکــز بــود و در اومنیکــوم اختیــارات تفویــض
اداری و مالــی میشــد ،ایــن انتصــاب اهمیــت ویــژهای پیــدا میکــرد .کلودیــو
آسپسی  12تحلیلگر استانفورد سی.برنستاین گفته بود:
«بــرای هــر دو مدیرعامــل مســئله نیــروی انســانی بــود که میخواســتند

کارکنــان مورداعتمــاد خودشــان دوروبرشــان باشــند ،امــا شــما فقــط

میتوانید یک مدیرعامل داشته باشید».

امــا طبــق چیــزی کــه لــوی میگفــت ،ورن عــاوه بــر اینهــا میخواســت
مشــاور حقوق ـیاش را هــم در کنــار خــودش داشــته باشــد یعنــی دو پســت مهــم
عملیــات مالــی و قانونــی شــرکت فرانســوی-آمریکایی درنهایــت توســط آمریکاییهــا
12. CLAUDIO ASPESI
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پــر میشــد .پیامــد آن از لحــاظ فرهنگــی بــرای پابلیســیز حســاس بــود .لــوی بــه
فایننشال تایمز گفت:
«آنهــا بــه تعــادل و تــوازن احتــرام نگذاشــتند .او میخواســت مدیــر

مال ـیاش( )CFOبــه عنــوان مدیــر مالــی شــرکت ادغــام شــده منصــوب

شــود و مشــاور حقوقــیاش هــم مشــاور حقوقــی شــرکت شــود .در
نتیجــه همانطــور کــه میبینیــد موقعیتهــای کلیــدی کمپانــی

مشــارکتی کامــا در دســتان افــراد اومنیکــوم قــرار میگرفــت و ایــن

غیرقابــل قبــول بــود .در همیــن حیــن برخــی مشــکالت مالیاتــی و

رگوالتــوری هــم ســربرآوردند و در ســال  2014دو طــرف قرارداد را فســخ

کردند».

در بیانیه مشترک دو مدیرعامل آمده بود:

«چالشهایــی کــه هنــوز نتوانســتهایم آنهــا را حــل کنیــم بــه عــاوه

ســرعت کــم رونــد قــرارداد ،مــا را بــه ســطحی از عــدم قطعیت رســانده

کــه ایــن قــرارداد بــرای منافــع هــر دو گــروه ،کارمنــدان ،مشــتریان و
سهامدارانشــان زیــانآور اســت .در نتیجــه بــه صــورت مشــترک
تصمیــم گرفتیــم کــه هــر کــدام در مســیر مســتقل خودمــان بــه

حرکتمــان ادامــه دهیــم .مــا البتــه رقیــب هــم باقــی میمانیــم امــا

برای یکدیگر احترام زیادی قائلیم».

لــوی در صحبــت جداگانـهای گفــت کــه موســس پابلیســیز ،مارســال بلواســتاین
بالنشــت  13ممکــن بــود بــه خاطــر ایــن ادغــام پیشــنهاد «تـناش در گــور بلــرزد» و
کمپانی او مستقل باقی خواهد ماند.
بقیه موانع در مسیرتان هستند

برخــی مراحــل قــرارداد هیچوقــت نمیبایســت آغــاز شــوند .امــا چــه کاری بایــد
انجــام بدهیــد ،وقتــی بــازار بــه شــیوهای بــه ســمت شــما حرکــت میکنــد کــه
انتظــارش را نداشــتهاید یــا احتمــاال نمیتوانســتهاید پیشبینــیاش کنیــد ،یعنــی
13. Marcel Bleustein-Blanchet
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همــان چیــزی کــه در اصطــاح بــه آن نظریــه «قــوی ســیاه» میگوییــم؟ 14در یــک
مثــال برجســته کــه پیشتــر بــه آن اشــاره کردیــم ،در بخــش بانکــی RBS ،زیــر
فشــار پیگیــری غیرمحتاطانــه و نــه چنــدان دقیــق  ABN AMAROقــرار گرفــت آن هم
در حالــی کــه بعــد از ســال  2007و اینکــه رقیبــش ،بارکلیــز معاملــه بــا  RBSرا رهــا
کرده بود ،ابرهای سیاه باالی سر شرکت جمع شده بودند.
بــا ســقوط قیمــت نفــت به لطــف کاهــش تقاضــا و تاثیــر منابــع جدیــد آمریکای
شــمالی روی تامیــن نیازمندیهــا ،چطــور ائتــاف در بخــش انــرژی در طــول دهــه
بعــدی میتوانســت تاثیــر بگیــرد؟ آیــا قراردادهایــی کــه تــا االن روی لولههــای
نفتی بسته شده بودند به نتیجه میرسیدند؟
بســیاری از قراردادهــا تــا همــان زمــان بــه دلیــل وضعیــت بــازار ،شــامل مســائل
محیــط زیســتی ،فســخ شــده بودنــد .موضوعاتــی کــه از زمانــی کــه نطفــه قــرارداد
بســته شــده بــود ،دچــار تغییــر شــده بودنــد .بــرای مثــال اگــر مدیرعامــل  RBsو
ی تحریــک میشــدند و بیشــتر بــه
اعضــای هیــات مدیــره کمتــر بــا خودپســند 
نبــض بــازار توجــه میکردنــد ،بانــک میتوانســت از مالکیــت فاجعــه ABN AMARO
اجتناب کند( .فصل دوم را بخوانید)
همانطــور کــه در فصــل چهــارم اشــاره کردیــم ،شــیدایی نســبت بــه ادغــام کــه
تولیدکننــدگان ســنگ آهــن و آلومینیــوم ،شــامل ریــو تینتــو و  Glencore Xstrataرا
مبتــا کــرده بــود ،بعــد از ســقوط قیمتهــای کاالهــا ،دیگــر چنــدان قابــل درک بــه
نظــر نمیرســید .تئــوری ( super-cycleچرخــه رشــد و تولیــد) کاالهــا کــه مــورد
عالقــه تــام آلبانیــز از ریــو تینتــو و دیگــران بــود ،تبدیــل بــه مبحثــی شــد کــه دقیقا
همــان چرخــه جهــش و انفجــار بــود کــه همیشــه بــر اقتصــاد حکومــت میکــرد.
 BHP Billitonکاری را انجــام داد کــه احتمــاال در یــک قدمــی نابــودی در اثــر ســقوط
قیمــت کاالهــا نجاتــش داد .چــون درســت پیــش از آنکــه رکــود اقتصــادی آغــاز
شود از تعقیب  18ماهه ریو تینتو در سال  2008دست کشید.
تصمیــم رهــا کــردن ریــو تینتــو ،بخشــی بــه خاطــر عــداوت رگوالتورهــای
چینــی بــا قــرارداد اتفــاق افتــاد و بخشــی هــم بــه دلیــل مخالفــت ســهامداران بــا آن
و در نهایــت هــم بــازار آشــفته و متالطمــی کــه تامیــن امنیــت مالــی مالکیــت را
 .14نظریه قوی سیاه ،اشاره به رخدادهاي بسیار نادر و مهمی دارد که بطور معمول کسی انتظار وقوع آنها را ندارد
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بــرای  BHPســخت میکــرد .در ایــن مــورد آنهــا بــه نشــانههای خارجــی توجــه
کردند.
بــه هــر حــال وقتــی  BHPکنــار کشــید ،بــه ســقوط ادغــام تغییــر شــکل
دهنــدهاش در انتهــای چرخــه رشــد و تولیــد متهــم شــد .نقــل قولــی از مدیــر ارشــد
اجرایی  ،BHPماریوس کالپرز 15در والاستریت ژورنال منتشر شد که میگفت:
«ایــن تصمیــم علیــه بحــران اقتصــاد جهانــی و تاثیــرش روی ارزیابــی ما

از منافــع ایــن ادغــام گرفتــه شــده اســت...من فکــر میکنــم
قیمتهــای کاالهــا روی همــه داراییهــای مــا و بــرای بســیاری دیگــر
از بازیگــران ایــن عرصــه تاثیــر داشــته و در شــش هفتــه گذشــته چیزی

معــادل 50درصــد کاهــش داشــتهایم .بــه وضــوح تــا همیــن االن هــم

جریان مالی ما تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است».
جهتگیریهای سیاسی را مورد هدف قرار دهید

سیاســتمداران و رگوالتورهــای جهــان تاثیــر زیاد و رو به رشــدی روی سرنوشــت
بزرگتریــن و مهمتریــن قراردادهــا دارنــد .در بســیاری از مــوارد خیلــی ســاده
رگوالتورهــا قــرارداد را از ســر خــود بــاز میکننــد .بخصــوص (همانطــور کــه در
فصــل هفتــم در مــورد دانــون دیدیــم) اگــر سیاســتمداران مــورد بحــث فرانســوی
باشــند کــه بــاور دارنــد کــه ارتــش کشورشــان روی ماســت کارخانهشــان رژه
م ـیرود .بــا اینگونــه مخالفــت ســفت و ســخت بــا مالکیــت بــه ســادگی نمیشــود
جنگیــد .چــه اینکــه حداقــل یــا بایــد کمپینــی داشــت کــه بــرای دهههــا فعالیــت
کند یا از برخی فشارها و البی های قوی سیاسی استفاده کرد.
خیلــی از شــرکتها آرزو دارنــد کــه پیــش از خریــد بتواننــد اطالعاتــی دربــاره
محصــول داشــته باشــند تــا مشــخص کننــد کــه تــا کجــا میتواننــد توســعه خــود
را گســترش بدهنــد و بــا آگاهــی کامــل ایــن کار را انجــام بدهنــد .چــون در غیــر این
صــورت مجبــور خواهنــد بــود کــه بــرای حقالزحمــه مشــاوره پــول و وقــت صــرف
کننــد تــا قــرارداد را کامــا بشــکافند و جوابهــای محکمــی بــرای سوالهایشــان
پیــدا کننــد .تفــاوت میــان آنهایــی کــه اســتراتژی درســت  M&Aدارنــد و آنهایــی کــه
15. Marius Kloppers
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از ایــن اســتراتژی بیبهرهانــد ایــن اســت کــه گــروه اول میداننــد کــه چــه وقتــی
باید پا پس بکشند.
ســال  2012دو تــا از بزرگتریــن کمپانیهــای هوانــوردی و دفــاع جهــان یعنــی
 BAE Systemsکــه مقــرش در انگلســتان بــود و  EADSکــه در فرانســه اســتقرار
داشــت بــه ســمت ادغامــی متمایــل شــدند کــه احتمــال داشــت آنهــا را بــه همــان
مرتبــه ای ارتقــاء دهــد کــه شــرکتهای آمریکایــی مثــل بویینــگ 16و
 Lockheed Martinآمریکایــی در آن حضــور داشــتند .ایــن تصمیــم بــرای بــه هــم
پیوســتن شــرکتها از همــان ابتــدا بــا موانــع سیاســی و رگوالتــوری عظیمــی
مواجــه شــد .انگســتان ،فرانســه و آلمــان ،و حتــی آمریــکا کــه بزرگتریــن مشــتری
 BAEبــود ،همگــی در ایــن تجارتهــا ســهم داشــتند و تمایلشــان بــر ایــن بــود کــه
مالکیــت آن را داشــته باشــند .یــک مــاه بعــد دو کمپانــی قــرارداد را فســخ کردنــد و
در بیانیهشان آوردند:
«برایمــان روشــن شــد کــه تقاضاهــا و منافــع گروههــای متنــوع
ســهامداران دولتــی نمیتواننــد بــه انــدازه کافــی بــا یکدیگــر یــا بــا

اهدافــی کــه  BAE Systemsو  EADSبــرای بنیــان گذاشــتن ایــن ادغــام

دارند ،مطابقت پیدا کنند».

دو طــرف طــوری مدیریــت کــرده بودنــد کــه روی اســتراتژی ،مدیریــت و حتــی
ســود ســهام توافــق داشــته باشــند .آنهــا حمایــت اولیــه را از دولــت انگلســتان گرفته
بودنــد کــه ســهام طالیــی را در  BAEداشــت .ســهامی کــه بــه آن اجــازه مـیداد اگــر
دلــش میخواهــد جلــوی ایــن قــرارداد را بگیــرد .دولــت فرانســه را هــم کــه
15درصــد از ســهام  EADSمتعلــق بــه آن بــود بــه زور بــه طــرف خودشــان کشــیدند.
امــا در متقاعــد کــردن آلمــان شکســت خوردنــد کــه از طریــق شــرکت خودروســازی
دایملر در  EADSسهام داشت.
از یــک جهــت میشــود تفســیر کــرد کــه ســقوط ایــن قــرارداد ،یــک شکســت
بــوده اســت و میتوانســت  BAEرا در مقابــل پیشــنهادهای مالکیــت ناخواســته
بیدفــاع و آســیبپذیر کنــد .امــا از طــرف دیگــر کمپانیهــا بــه شــیوهای ایــن
رونــد را مدیریــت کردنــد کــه بــه ســرعت ایــن مســیر را بــا کمتریــن تلفــات و بــدون
16. Boeing
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آســیب رســیدن بــه اعتبارشــان ببندنــد .حالــت معکــوس ایــن ماجــرا را در قضیــه
بــورس آلمــان داشــتیم کــه تــا پایــان راه و حتــی فراتــر از آن در تــاش بــرای اینکــه
رگوالتورهــا را مجبــور کنــد از ادغامــش بــا  NYSEحمایــت کننــد مبــارزه کــرد .جایی
کــه خطــر واقعــی رگوالتــوری باشــد دانســتن اینکــه چــه زمانــی بایــد تلفــات دادن
را قطع کنید ،ضروری است.
در هــر صــورت ،حرکــت دراماتیــک بــازار بــه تنهایــی لزومــا معنایش این نیســت
کــه قــرارداد بایــد رهــا و واگــذار شــود .ســقوط قیمتهــا میتوانــد محــرک و
انگیــزهای بــرای ادغــام صنایــع باشــد کــه طبــق شــکل  8.1یکــی از چهار اســتراتژی
در دسترســی اســت کــه میتوانیــد انتخابــش کنیــد .از اواســط ســال  2014تــا
پایــان ســال  2015قیمــت نفــت حــدود 50درصــد ســقوط کــرد .امــا درســت در
جهــت مخالــف ایــن ســقوط وحشــتناک ،شــاهد موجــی از یکپارچگــی و ادغــام در
شکل  :8.1چه استراتژیهایی در دسترس است؟
مدیریت برای محافظت و رشد ارزش سهامداران نیاز دارد که ارزیابی روشنی انجام بدهد .تصمیم بگیرید
که بهترین جایی که میتوانید قرار بگیرید کجاست تا از طریق یکی از استراتژیهای زیر به ارزش مورد نظر
خود برسید:

ادغام

تمرکز روی
هسته اصلی

از طریق انحالل بخشهای
بیبازده پول نقد آزاد کنید و
تمرکزتان را روی شیوه مدیریتی
بگذارید که توجهش به
فعالیتهای کلیدی است.

خروج

دست یافتن به اقتصاد مقیاس
(هزینههای متناسب با رشد
تولید) یا بهبود جایگاهی که در
بازار دارید

ایجاد فرصت

از طریق کشف هدف و به دست
آوردن آن برای سرمایهگذاران
تولید ارزش کنید.

ریسک را در حوزههای جغرافیایی
و خدمات و محصوالت جدید
گسترش دهید

قرارداد را درست ببندید 229

صنایــع نفــت و گاز بودیــم .ایــن مســیر بازتــاب همــان چیــزی بــود کــه وقتــی در
اواخــر دهــه  90قیمــت نفــت بــه طــرز مشــابهی از بهایــش کاســته شــد ،اتفــاق
افتــاد .دورهای کــه  BPنیروهایــش بــا  AMOCOو  ARCOبــه هــم پیوســتند ،شــورون
17بــا بلکاســتون 18بــه صــورت مــوازی میلیاردهــا دالر روی مالکیتهــای نفــت و
گاز هزینــه کردنــد بــا ایــن امیــد کــه شــرکتها بــه داراییهــای غیرمرکزیشــان
سر و سامان بدهند.
قاعــده راهنمــا ایــن اســت کــه وقتــی تصمیمــات ســخت میگیریــد ،برگردیــد
و بــه گذشــته نــگاه کنیــد و اســتدالل اصلــی کــه بــرای قــرارداد و ارزیابــی بایســته
داشــتید را پیــدا کنیــد .آیــا ادغــام هنــوز هــم بــه آن بــرد اســتراتژیکی کــه مشــخص
کــرده بودیــد میرســد؟ اگــر جوابتــان مثبــت اســت جلــو رفتــن و ادامــه قــرارداد
میتوانــد کار درســتی بــرای انجــام دادن باشــد .اگــر هــم جــواب منفــی اســت ،شــما
بایــد شــجاعت ایــن را داشــته باشــید کــه کنــار بکشــید .دوبــاره متذکــر میشــویم
کــه میــان شــرکتهایی بــا انــدازه کوچــک یــا متوســط کــه مســئولیت قــرارداد را
برعهــده دارنــد ،تفاوتــی نیســت .ارزیابــی مجــدد شــرایط و کنــار کشــیدن بــرای
کمپانیهــای کوچکتــر یــا موسســات خصوصــی ماننــد گــروه گــورز 19بــه همــان
انــدازه اهمیــت دارد کــه کنــاره گرفتــن شــرکت پــپ بویــز ، 20کمپانــی تعمیــر و
قطعــات خــودرو از قــراردادی کــه ســال  2012میخواســت ببنــدد .در آن قــرارداد
علیرغــم چیــزی نزدیــک بــه دو ســال بحــث و گفتوگــو ،خریــدار تصمیــم گرفــت
کــه نتایــج ضعیــف مالــی در شــرکت هــدف بــه ایــن معناســت کــه قــرارداد
نمیتواند به پیش برود.
فاز دوم :روز اول از برنامه  100روزه

خریــدار در شــرایط بــه دســت گرفتــن کنتــرل مالکیــت ،هیچوقــت بــه تمــام
اطالعاتــی کــه عالقــه دارد در اختیــار داشــته باشــد ،دسترســی پیــدا نمیکنــد .ایــن
امــر بــه ویــژه در قراردادهــای ســهامی عــام یــا قــرارداد خصمانــه صــدق پیــدا
Chevron
Blackstone
Gores Group
Pep Boys

17.
18.
19.
20.
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میکنــد کــه دسترســی بــه امــوال داخلــی بــرای ارزیابــی بایســته محــدود اســت یــا
اصال به طور کلی وجود ندارد.
بــه هــر حــال بــه دنبــال اجــرای قــرارداد ،صاحــب جدیــد و مغــرور شــرکت هدف
و مالــک جدیــد میتوانــد دوبــاره اســتدالل اصلــی ایــدهاش را در مقابــل دادههــای
جدیــد بســنجد .از آن زمــان بــه بعــد ،میتوانــد برنامههــای ادغــام را در قبــال
حقایــق و اعــداد واقعــی مــرور کنــد .همزمــان بــا اینکــه برنامــه ادغــام  100روزه نیــز
در حــال اجراســت .در ایــن مســیر بررســیها بایــد منظــم باشــند و بــه مدیریــت
اجازه بدهند که روند پیشرفت را در مقابل اهداف اصلی ایده رصد کند.
دریافــت ســود تشــریک مســاعی ،کــه بــه عنــوان منافــع مالــی از پسانــداز
هزینههــا و رشــد درآمــد تعریــف میشــود کــه تنهــا بــه ترکیــب دو کمپانــی
مجــزای قبلــی قابــل اســتناد اســت ،در بیشــتر قراردادهــا ،موفقیــت یــا شکســت یک
موسســه را مشــخص میکنــد .بســیاری از خریــداران در زمــان مکالمــات پیشــاادغام
جــدول زمانبنــدی بــرای دســتیابی بــه ســود تشــریک مســاعی طراحــی میکننــد.
بــرای شــرکتهای ســهامی عــام در انگلســتان و برخــی دیگــر از حوزههــای قضایــی
ایــن توصیــف و شــرح خاصیــت پسانــداز در اســناد رســمی قــرارداد کــه بــا
رگوالتورها پر میشود ،مورد نیاز است.
یکــی از تکنیکهــا بــرای حکــم دادن دربــاره تشــریک مســاعی ،روش
مثلثبنــدی اســت ،رونــدی کــه همســان کــردن مشــارکت (چــه در هزینههــا و
چــه درآمدهــا) را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد و آنهــا را بــا ســابقه تاریخــی رســیدن
بــه ســود و معیارهــای خارجــی مشــخص صنعــت مقایســه میکنــد .بــا مقایســه
تشــریک مســاعیهای مشــخص شــده بــا ایــن روش ،خریــداران بــه نشــانههای
معتبــر و قابــل توجهــی از قــدرت و انــدازه مشــارکت مشــخص شــده دســت پیــدا
یکنند.
م 
تجربیــات مــا پیشــنهاد میدهــد کــه ســهامدارانی ماننــد موسســات مالــی
همیشه سه سوال اصلی پیش روی خود دارند:
ســود ناشــی از اشــتراک مســاعی چقــدر ارزش دارد؟ آیــا مبتنــی بــر هزینــه
است یا درآمد یا هر دو؟
چــه وقــت بــه ســود اشــتراک مســاعی خواهیــم رســید؟ تغییراتــی کــه باعــث
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دگردیســی ســازمانی میشــود بایــد بــا ســرعتی منطقــی انجــام شــود تــا
حداکثر مجموع سود را استخراج کند.
بــرای رســیدن بــه آن اشــتراک مســاعی ،هزینــه اولیــه در برنامــه ادغــام چقــدر
تخمیــن زده میشــود؟ آیــا مدیریــت ،تحلیــل قــوی روی هزینههــای اولیــه را
کــه بــرای رســیدن بــه اشــتراک مســاعی مشــخص شــده نیــاز اســت ،کامــل
کرده است؟
زمانــی کــه ایــن کارهــا انجــام شــدند و پاس ـخها آمــاده بــود ،برنامــه ادغــام دو
کمپانــی بــا اهــداف داخلــی کــه غالبــا بیــن  20تــا 30درصــد باالتــر از آنهایــی اســت
کــه قــرارداد را عمومــی و آشــکار میکننــد ،بــه اولویــت بایــد تبدیــل شــود .نکاتــی
دربــاره «حداقــل انتظــارات و دســت یافتــن بــه باالتــر از حــد مــورد نظــر» تحــت
عنــوان تاکتیکهــای  PRدر فصــل ششــم مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .بــه عــاوه
هزینههــا بــرای رســیدن بــه ایــن مشــارکتها کــه اغلــب بــه خاطــر موانعــی کــه
کارکنــان ایجــاد میکننــد یــا بســته شــدن کارخانههــا یــا برخــی خطــوط تولیــد
باعــث رنــج و زحمــت در ســاختار ســازمان میشــود بایــد خیلــی ســریع انجــام
شــود .بــه تعویــق انداختــن مــوارد اجتنابناپذیــر کار را ســادهتر نمیکنــد و در
واقع حتی ممکن است باعث هزینههای گزافتری هم بشود.
از میــان عواملــی کــه مشــخص میکنــد آیــا  M&Aبــه ارزش شــرکت اضافــه
کــرده یــا آن را نابــود میکنــد ،بــه هــم پیوســتن و ادغــام بــدون شــک
مهمترینشــان اســت ،اگــر چــه در مــورد یــک مالکیــت امــکان دارد موفقیتهــای
بــزرگ مالــی اتفــاق بیفتــد ،حتــی اگــر هیچوقــت بــه شــرکت مــادر نپیونــدد.
چیــزی کــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه اســتدالل قــرارداد جلوتــر از بســته شــدنش
بــه انــدازه کافــی صریــح و روشــن باشــد تــا شــیوه عملیــات کســب و کار ســاختار
شرکت ترکیب شده را بعد از قرارداد به درستی تعیین کند.
بــه شــکلی قابــل پیشبینــی روشــن اســت کــه مالکیتهــای ســریالی در
ف بیــن شــرکتها درســت مثــل انتخــاب شــرکت هــدف بهتــر هســتند.
ائتــا 
(شــکل  8.2را ببینیــد) .در گزارشــی کــه ســال  2016منتشــر شــد ،ای.تــی
کییرنــی ،21مشــاور اداری ،کشــف کــرد کــه نــرخ رشــد ارزش موسســاتی کــه
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مربــوط بــه مالکیتهــای ســریالی هســتند (آنهایــی کــه هــر ســال بیــش از 5
معاملــه انجــام میدهنــد) 25درصــد بیشــتر از نــرخ رشــد شــرکتهایی اســت کــه
هیــچ مالکیتــی تــا آن زمــان نداشــتهاند .نمون ـهاش در فصــل دوم و ســوم توضیــح
داده شــده کــه قطعــا شــامل ایــن طبقهبنــدی میشــوند ،از موفقیتهــای بازارهــای
نوظهــور هــدف دیاگئــو تــا ماشــین ارزیابــی بایســته  .CKIزمــان و دوبــاره خریدارانــی
کــه حقــوق بنیادیــن و اصلــی را بــه دســت آوردهانــد ،وســایل و ابــزاری را کــه مــورد
نیازشــان اســت در اختیــار دارنــد تــا در مرحلــه بعــد از قــرارداد بــه ســاختن شــرکت
یکپارچه و کارهای فراتر از آن ادامه دهند.

شکل  )8.2 :8.2مالکان زنجیرهای ارزش را سریعتر از بقیه شرکتها ایجاد میکنند

+% 25

ارزش متوسط موسسه CAGR
Compound annual growth rate
نرخ رشد ساالنه مرکب()2013-2009
()2013-2009
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%12.6
%11
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وقتــی کمپانــی تولیــدی ونچــور ،23شــرکت تولیــد و اکتشــاف نفــت و گاز ،در
ســال  2009در نبــردش بــرای مخالفــت بــا مالکیــت  1.3میلیــارد پونــدی (2.2
میلیــارد دالری) ســنتریکا ،بزرگتریــن شــرکت تاسیســات همگانــی انگلســتان ،از
روی کینــه و لجبــازی شکســت را پذیرفــت ،تاریخچــه نــزاع و کشمکششــان
نشانه خوبی برای پیشبینی یک ادغام موفق نبود.
ســنتریکا بخــش جدیــدش را از راه پیشــنهاد مالکیــت خصمانــه بــه دســت
آورده بــود کــه بــا آن بــرای ســهامداران ونچــور جاذبــه پیــدا کــرد؛ در حالــی که
مدیریــت شــرکت از خشــم دندانهایــش را بــه هــم میســایید و بــا تمــام
قــدرت مخالفــت میکردنــد .حتــی وقتــی ســنتریکا 50درصــد ســهام شــرکت
را بــه دســت آورد و در نهایــت هــم اعضــای هیــات مدیــره توصیــه کردنــد کــه
ســرمایهگذاران پیشــنهاد  845پنســی ســنتریکا بــرای هــر ســهم را بپذیرنــد،
مدیریــت ونچــور بــه اصــرارش مبنــی بــر اینکــه پیشــنهاد ســنتریکا ارزش
شرکت را پایین آورده ،ادامه داد.
هرچنــد بــرای یــک مالکیــت خصمانــه غیرمعمــول اســت امــا واقعیــت ایــن
بــود کــه مدیــران اجرایــی ونچــور ،یــا حداقــل آنهایــی کــه در ســطح بعــد از
مدیــران ارشــد اجرایــی قــرار داشــتند ،جاذبــه کلیــدی ایــن شــرکت بــرای
ســنتریکا بودنــد .ونچــور یــک اســتارتاپ موفــق بــود و اعضــای هیــات مدیــره و
مدیریتــش ســهامداران عمــده و مهــم بودنــد .مدیــر عامــل و مدیــر مالــی ،کــه
بــا یکدیگــر علیــه ایــن پیشــنهاد مقاومــت میکردنــد ،انتظــار داشــتند کــه
همــراه بــا موسســان شــرکت بازنشســته شــوند ،امــا ســنتریکا مشــتاق بــود کــه
مدیریت اجرایی ونچور را همچنان نگهدارد.
برنامهریــزی جامــع و زودهنــگام و تمریــن بــرای اجرایــی کــردن آن،
ســنتریکا را در موقعیــت خوبــی قــرار داد تــا کنتــرل کمپانــی را بــه دســت
بگیــرد و خیلــی ســریع بــه ســمت یکــی کــردن شــرکتها پیــش بــرود .در
نتیجــه وقتــی مشــخص شــد کــه پذیــرش ســهامداران باعــث میشــود بــه
22. CENTRICA
23. Venture Production
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آســتانه 75درصــد از ســهام ونچــور برســند ،ســنتریکا تــا آن موقــع حتــی تیــم
مدیریتــی ارشــد کمپانــی ترکیبــی جدیــد را هــم چیــده بــود و تیمــی هــم از
مشاوران خارجی وارد بازی کرد تا در زمینه ادغام به آنها کمک کنند.
برنامهریــزی زودهنــگام بــه همــراه ارتباطــات خــوب بــه ســنتریکا کمــک
کــرد تــا یکــی از مهمتریــن داراییهــای شــرکت هــدف را بــه چنــگ بیــاورد:
مــردم .تیــم مشــاوره ســنتریکا برنامــهای بــرای نزدیــک شــدن بــه کارکنــان
ونچــور تهیــه کردنــد کــه پیغــام روشــن و محکمــی داشــت .در قلــب ایــن پیغام
وعــدهای بــه تیــم مدیــران اجرایــی رده بــاال و کارآفرینــان و موسســان ونچــور
داده شــده بــود کــه اگــر بعــد از مالکیــت ســنتریکا در شــرکت بماننــد ،ممکــن
اســت بتواننــد مســئولیت کســب و کار ادغــام شــده را برعهــده بگیرنــد .حداقــل
بایــد بداننــد بــا کســانی کــه در ســطوح بــاال بخــش صنایــع باالدســتی گاز
ســنتریکا را اداره میکردنــد ،از شــانس یکســانی برخوردارنــد .تیــم ونچــور
تحتتاثیــر ثبــات ایــن پیغامهــا و مقامــات ارشــدی کــه بــا آنهــا وارد مذاکــره
شده بودند ،قرار گرفت.
ســنتریکا آمــاده بــود کــه وقتــش را صــرف مدیــران ارشــدی بکنــد کــه
قریحــه و ابتــکار عمــل داشــتند و پولــش را هــم بــرای مشــاوران هزینــه کنــد.
خیلــی زود بعــد از بــه دســت گرفتــن کنتــرل ،مدیــر ارشــد اجرایــی آن زمــان
ســنتریکا ،ســام لیــدال 24و مــارک هانافیــن 25عضــو هیــات مدیــره از دفتــر اصلی
ونچــور بازدیــد کردنــد و بعــد از آن هــم یــک مالقــات غیررســمی بــا کارکنــان
داشــتند .پیامشــان دو بخــش حســاس داشــت :یکــی اینکــه آنهــا دیــدگاه
هیجانانگیــزی نســبت بــه کســب و کار ترکیــب شــده دارنــد و ونچــور را
خریدهانــد کــه از طریــق تواناییهــای آنهــا بتواننــد دیدگاهشــان را محقــق
ســازند و دوم اینکــه ســنتریکا از قبــل هیــچ عقیــده و تعصبــی روی اینکــه ایــن
قــرارداد چطــور تمــام میشــود نداشــت و کارمنــدان ونچــور میتواننــد بــه طــور
کامــل در تمــام مراحــل ادغــام خودشــان را درگیــر کننــد .هانافیــن در آن زمــان
یــک هفتــه کامــل را آنجــا گذرانــد و دائــم بــا کارمنــدان ونچــور مالقــات
24. Sam Laidlaw
25. Mark Hanafin
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میکــرد .ارتباطــات خــوب راه را بــرای هــر دو طــرف کوتــاه کــرد و رونــد
انتخــاب بــرای تیــم هدایتگــر جدیــد خیلــی ســریع ،منصفانــه و شــفاف پیــش
رفــت .در نتیجــه ایــن قــرارداد همــه مدیــران اجرایــی ســنتریکا کــه بــرای ایــن
معاملــه احتــرام زیــادی قائــل بودنــد از سمتهایشــان کنــاره گرفتنــد و در
حقیقــت در شــرکت ماندنــد تــا بــه ایــن رونــد بــه هــم پیوســتن دو شــرکت
کمک کنند.
درنهایــت فقــط زیــر 10درصــد از کارکنــان ونچــور بعــد از تحقــق ایــن
مالکیــت شــرکت را تــرک کردنــد و تقریبــا همــه آنهــا هــم نیروهــای پشــت
صحنــه ســازمانی بودنــد کــه بــه دلیــل اینکــه داخــل خــود ســنتریکا هــم
مشابه کارها و عملیاتشان وجود داشت ،حضورشان دیگر زائد بود.
همچنیــن بــرای حفــظ اســتعدادها مهــم بــود کــه در همــان تصمیمــات
اولیــه ،دفتــر کل ایــن کســب و کار ادغــام شــده جدیــد از شــعبات اصلــی
ســنتریکا در وینــدزور ،نزدیــک لندن بــه ادارات کل ونچــور در آبردین اســکاتلند
تغییــر مــکان پیــدا کنــد .جایــی کــه بســیاری از کارمنــدان ونچــور در آن کار و
زندگی میکردند.
ایــن تغییــر مــکان کمــک کــرد تــا فرهنــگ ایــن ســاختار جدیــد تعریــف
شــود .ســنتریکا از تفــاوت فرهنگــی میــان ( 100 FTSEشــاخص بــورس ســهام
صــد شــرکت حاضــر در بــورس لنــدن) شــرکت و اســتارتاپ تاســیس شــده آگاه
لو
بــود .ایــن نگرانــی وجــود داشــت کــه شــیوه کار کــردن رســمیتر و مســتق 
جــدی در ســنتریکا قابلیتهایــی را کــه در مالکیــت ونچــور بــه دنبالشــان
میگشــت ،خفــه کنــد .امــا تیــم ونچــور ،کــه حــاال بــا کمپانــی جدیــد مــادر کار
میکردنــد ،بــه صــورت فعــال تشــویق شــدند کــه بــرای طراحــی مراحــل تاییــد
کمــک کننــد کــه ســاختار جدیــد ترکیبــی را قــادر میســاخت بهتــر و
کارآمدتــر از قبــل عمــل کنــد .بــرای مثــال ،در رویــه جدیــد مطمئــن میشــدند
کــه ایــن شــرکت جدیــد ،کــه نامــش را  Centrica Energy Upstreamگذاشــته
بودنــد ،میتوانــد بــا گــروه ســنتریکا بــرای گرفتــن تصمیماتــی دربــاره امــوال
ســرمایهگذاری شــده در موسســه در عــرض ســه هفتــه از دریافــت درخواســت،
کار کننــد .همراســتا بــا تکنیکــی کــه ونچــور پیــش از مالکیــت داشــت .ایــن
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برهــان آشــکاری بــود کــه فرهنــگ ریس ـکپذیری و کارآفرینــی ونچــور تحــت
مالکیت سنتریکا به همان شیوه قبلی باقی خواهد ماند.
ادغــام  Centrica Energy Upstreamغیرمعمــول بــود چــون بــدون اینکــه
کســب و کار صاحــب مدیرارشــد اجرایــی باشــد ،انجــام شــد .درنهایــت جاناتــان
راجــر 26ســمت مدیــر عاملــی را در اجــرای ادغــام برعهــده گرفــت .تیــم ارشــد
ادغــام روی پیوســتن شــرکتها سرکشــی و نظــارت داشــتند و از برنامــه معیــار
بــا جزییــات دقیــق اســتفاده میکردنــد کــه فقــط مربــوط بــه چهــار مــاه بــود
و از ابتــدای ادغــام تــا مرحلــه اجرایــش را دربرمیگرفــت .ایــن بــه معنــای یــک
روز بیشــتر از آن فــاز  100روزه معمــول بــود کــه در ایــن کتــاب بــه آن ارجــاع
دادیــم امــا بعــد از چهارمــاه ســاختار جدیــد میتوانســت همــه کارهایــی را کــه
پیــش از ایــن انجــام م ـیداد برحســب معمــول عملیاتــی کنــد .در ایــن مــدت
زمــان تیــم بــا کارمنــدان مشــورت کــرد ،مــکان دفتــر اداری را تغییــر دادنــد ،بــا
یــک نــام تجــاری تغییریافتــه کامــا جدیــد برندشــان را معرفــی کردنــد و یــک
سری کنترلهای مالی جدید وضع کردند.
یکــی از مشــاوران خارجــی ایــن قــرارداد ،دیویــد اورد  27کــه روی ائتــاف و
یکی شدن دو شرکت کار کرده بود ،میگفت:
«یکــی از مهمتریــن عوامــل ایــن بــود کــه همــه مــا میدانســتیم

قــرار اســت در مهلتــی کــه بــه مــا داده شــده بــود چــه کاری انجــام

بدهیــم و هیچکــس هــم نمیخواســت آن را بــه تاخیــر بیانــدازد.
هیچکــس در تمــام مــدت آن چهارمــاه ضرباالجــل کاری را کــه

بــه او محــول شــده بــود نادیــده نگرفــت و همیــن باعــث شــد
سرعت انجام کارها خارقالعاده باشد».

مهمتــر اینکــه ایــن انضمــام شــامل تعهــد کامــل و پشــتیبانی تیــم هدایتگــر
ســنتریکا هــم بــود کــه از همــان ابتــدای کار خودشــان را در همــه جنبههــا و
جزییــات برنامــه درگیــر کردنــد .امــا همانطــور کــه بــرای خریــد ســهام تیمــی
از مدیــران ســطح بــاال اقــدام کردنــد ،برنامــه ائتــاف دو شــرکت هــم
26. Jonathan Roger
27. David Overd
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تصمیمگیریهــا را بــه نماینــدگان شایســتهای محــول کــرد بــا گروهــی بــرای
راهنمایــی کــه هدایــت پروژههــای تیمهــای مجــزا ماننــد  ITیــا  HRرا برعهــده
داشتند.
در زمــان یکــی شــدن شــرکتها تمرکــز روی حــذف هزینههــای حشــو و
زائــد شــرکت نبــود ،اســتراتژی ادغامــی کــه غالبــا در قراردادهــای دیگــر ایــن
فــاز را خیلــی دردنــاک و دشــوار میکنــد .بــه جایــش ونچــور ســرمایهگذاری
ی خــود ،ذخیــره
اســتراتژیک مهمــی بــرای ســنتریکا بــود و در قلــب اســتراتژ 
ی بزرگتــری را امــن و محفــوظ نگهداشــت تــا بتوانــد بــه درخواس ـتهای
انــرژ 
مشتریانی که روز به روز افزایش پیدا میکردند ،پاسخ بدهد.
غلط به دست بیاورید :روش زین

28

همــه مالکیتشــان را از طریــق درســت بــه دســت نمیآورنــد ،و حتــی
بهتریــن خــط مشـیهای تجــاری هــم میتواننــد در نتیجــه یــک ادغــام غلــط
شکســت بخورنــد .ایــده پشــت گســترش زیــن ،کــه پیــش از آن مربــوط بــه
گروه  MTCبود ،ایده بینهایت خوبی بود.
29
اگــر بخواهیــم خالصــه کنیــم ،زیــن و مدیرعاملــش ،ســعد البــارک کــه در
میــان کارکنانــش بــا مهــر و محبــت دکتــر ســعد یــا حتــی ســادهتر از آن
«دکتــر» صــدا زده میشــد ،متوجــه چیــزی شــدند کــه هــر دانشــجوی تاریــخ
از شــمال آفریقــا و خاورمیانــه آن را میدانســت :اینکــه بســیاری از مرزهــای
ملــی پسااســعتماری کــه بــا ظهــور جنــگ جهانــی اول بنــا شــدند ،کامــا
مصنوعی هستند.
بــرای ســعد ،ایــن مفهــوم ســاده الهامبخــش شــد تــا او شــیوهاش را بــرای
یکــی کــردن صنایــع ارتبــاط راه دور در منطقــه انتخــاب کنــد .در دهــه اول
قــرن بیســت و یکــم آفریقــا و تــا حــدودی خاورمیانــه ،جهــش قابــل توجهــی در
زمینــه ارتباطــات راه دور داشــتند .آنهــا از خطــوط تلفــن ثابــت عبــور کردنــد
کــه بــرای نصــب هزینهبــر و دشــوار و کمیــاب بــود و مشــتریانش را مســتقیم
28. ZAIN
29. Saad Al-Barrak
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به سمت موبایل هدایت کردند.
در نتیجــه اگــر چــه آفریقــای ســیاه در پیرامــون بازارهــای جهانــی باقــی
مانــد ،امــا بــه ســرعت رشــد میکــرد بــا  GDPکــه هــر ســال بــه لطــف رشــد
درخواس ـتهای جهانــی بــرای منابــع طبیعــی 6درصــد افزایــش داشــت و بــه
همــراه آن قیمــت کاالهــا هــم افزایــش پیــدا کــرد .در حقیقــت بــا جمیعتــی
معــادل  800میلیــون نفــر ایــن ســریعترین بــازار در حــال رشــد در صنعــت
ارتباطات موبایل بود با کمترین نرخ نفوذ ارتباطات راه دور.
بســیاری از آفریقاییهــا ،شــامل آنهایــی کــه در قبایــل چادرنشــین بودنــد،
دائمــا از مرزهــای کشورشــان ،بخصــوص در آفریقــای ســیاه ،در حــال ورود و
خــروج بودنــد و میتوانســتند گوشــیهای تلفــن همراهشــان را بــا خودشــان
ببرنــد .دســتگاههای فرســتنده و گیرنــده ارزان ژاپنــی بــا کاهــش هزینههــا در
شــرکتهایی ماننــد موتــوروال و فیلیپــس ترکیــب شــد و راه ایــن بــازار را بــاز
کــرد .زمانــی کــه ســعد پــا پیــش نهــاد موقــع بهرهبــرداری و چیــدن ایــن میــوه
فرا رسیده بود.
ســعد کمــک کــرد تــا  MTCاز تجــارت ارتباطــات راه دور مربــوط بــه موبایــل
کــه منحصــر بــه یــک کشــور یعنــی کویــت بــود رشــد پیــدا کنــد و بــه کســب
و کاری در منطقــه خاورمیانــه بــدل شــود کــه حــوزه فعالیتهایــش بــه بحریــن،
لبنــان و اردن هــم کشــیده شــد .ســال  2005ســعد بــه فکــر گســترش بیشــتر
کســب و کار افتــاد تــا از خاورمیانــه فراتــر رفتــه و وارد آفریقــا شــود :بــازار
جدیــدی کــه بــرای ارتباطــات دوربــرد حســابی داغ شــده بــود .در همیــن اثنــا،
یکــی از بزرگتریــن اپراتورهــای قــاره آفریقــا ،ســلتل 30بــود کــه توســط دوســت
ســعد ،محمد(مــو) ابراهیــم اداره میشــد و شــامل گروهــی از ســرمایهگذاران
متعهــد از جملــه شــرکت مالــی بینالمللــی ( 31)IFCو آکتیــس کاپیتــال،32
بازوی انگلیسی یک سازمان امداد بینالمللی ،بود.
ســلتل بزرگتریــن تامینکننــده خدمــات بیســیم بــرای تمــام کشــورهای
آفریقایــی بــود کــه در ســال  2005بــا درآمــدی معــادل یــک میلیــارد دالر
30. Celtel
31. International Finance Corporation
32. Actis Capital
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پیشبینــی میشــد آینــدهای از ایــن هــم روشــنتر داشــته باشــد .آنطــور
که ابراهیم به این موضوع اشاره میکرد:
«تصــور همــه بــر این اســت کــه آفریقــا فقــط قــاره شــیرهای زیبا و

مردمانــی اســت کــه گرســنگی میکشــند .آنهــا متوجــه نیســتند

کــه عــاوه بــر اینهــا در آفریقــا آدمهــای معمولــی زیــادی هــم

زندگــی میکننــد کــه میخواهنــد بــا یکدیگــر تمــاس تلفنــی
برقرار کنند».

مــاه مــارس ســال  2005یــک ادغــام  3.4میلیــارد دالری صــورت گرفــت و
به این ترتیب  MTCمالک سلتل شد.
بــرای دو ســال  MTCپذیرفــت کــه بــه شــیوه عملیاتــی ســلتل کاری نداشــته
باشــد .ایــن تجــارت از دسترســی  MTCبــه بازارهــای مالــی و اعتبــارش در آنهــا
بهــره میبــرد .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه کمــی از مســیر ادغــام منحــرف
شــده بودنــد .بــا رقبــای کوچکتــری کــه در سرتاســر آفریقــا فعالیــت میکردنــد،
ســلتل ،کــه در زمــان بســتن قــرارداد در  11کشــور فعــال بــود بــه کار خــودش
خیلــی خــوب ادامــه مــیداد MTC .کمــک میکــرد تــا ســرمایه الزم بــرای
گسترش آن تا ماداگاسکار ،سودان و نیجریه را فراهم کند.
بــه هرحــال ســال  2007وقتــی داوطلبــان تهاجمــی و ســلطهجوی دیگــر
از آســیا و خاورمیانــه وارد شــدند ،اوضــاع تغییــر کــرد .آنهــا بــرای تغییــر شــکل
بــازار ارتبــاط راه دور موبایــل شــروع بــه رقابــت کردنــد .بــا ایــن رقابــت افزاینــده
هزینههــای گســترش فعالیتهــا هــم افزایــش پیــدا کــرد .بــرای نمونــه وقتــی
 MTCدر ســلت+ل ســرمایهگذاری کــرد معــادل  950دالر بــرای هــر کاربــر
گوشــی موبایــل پرداخــت کــرد ،امــا کمتــر از یکســال بعــد وقتــی 61درصــد از
ســهام 33 Mobitelســودان را خریــد کــه هنــوز بــه زیرمجموعــه  MTCنپیوســته
بود مجبور شد برای هر کاربر  1100دالر بپردازد.
 MTCپیشــنهادهای متفــاوت و متنوعــی را امتحــان کــرد تــا ســهامش را در
بــازار افزایــش دهــد .از جملــه پیشــنهادهایش معرفــی خدمــات ســطح بــاال
بــود کــه بــه مشــتریان اجــازه مــیداد اعتبارشــان را در ســوپرمارکتهای
 .33موبیتل
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زنجیــرهای اصلــی بــا اســتفاده از پــول نقــد بــاال ببرنــد .ایــن پیشــنهاد مهمــی
در منطق ـهای کــه خیلــی از مشــریان بالقــوه کارت اعتبــاری نداشــتند بــود.
اســتراتژی ویــژه مرکــزی آن البتــه  ONE NETWORKبــود کــه تعرفههــای
محلــی را بــدون هزینههــای رومینــگ تامیــن میکــرد .ایــن ســرویس ســال
 2006ارائــه شــد و اولیــن شــبکه موبایلــی بــدون مــرز در جهــان بــود کــه بــه
 160میلیــون نفــر در شــش کشــور در سرتاســر آفریقــای شــرقی ،مرکــزی و
غربــی اجــازه مـیداد کــه بــدون پرداخــت هزینــه اضافــه بتواننــد تماسهــای
تلفنیشــان را برقــرار کننــد .تکنولــوژی پشــت ایــن ســرویس بــه نســبت
ســاده بــود .چیــزی کــه از تکنولــوژی دشــوارتر بــه نظــر میرســید نیــاز بــه
گرفتن تایید رگوالتوری بود.
بعــد یــک نــام تجــاری جدیــد بــه بــازار آمــد کــه کلیــه شــبکههای
آفریقایی-خاورمیانــه تحــت پوشــش زیــن ( )ZAINقــرار گرفتنــد .نامــی کــه بــه
عربــی معنــای خارقالعــاده یــا زیبــا را میدهــد .جاهطلبــی ســعد ایــن بــود
کــه برنــدش را تبدیــل بــه یکــی از بزرگتریــن نامهــای تجــاری جهــان کنــد:
اســمی کــه بتوانــد در کنــار برندهایــی مثــل کوکاکــوال یا مایکروســافت بایســتد.
ایــن حقیقــت کــه هیــچ اپراتــور ارتبــاط دوربــردی تاکنــون نتوانســته مدیریتــی
انجــام بدهــد کــه اینچنیــن بــا برنــدش شناســایی شــود ،ســعد را نمیترســاند
و از هدفــش دور نمیکــرد .زیــن بــه رونــد گســترش خــود ادامــه داد و خدمــات
 ONE NETWORKرا بــه بــازار عرضــه کــرد و داراییهــای بیشــتری در نیجریــه
بــه عنــوان بزرگتریــن کشــور مهــم آفریقایــی خریــد و به خانـهاش در عربســتان
ســعودی و درنهایــت در ســال  2009بــه مراکــش نزدیکتــر شــد .در آن زمــان
ایــن گــروه در  24کشــور در سرتاســر منطقــه خدمــات ارائــه میکردنــد .بــا
ایــن حــال مالکیتهــا همچنــان بــه ســرعت نــور ،در شــرایطی کــه در ظاهــر
هیــچ برنامــه جامعــی وجــود نداشــت در حــال انجــام بــود .علیرغــم اینکــه
توانســت تیتــر یــک روزنامههــا را بــا عناوینــی چــون شــرکتی کــه یــک برنــد
تجــاری جدیــد عرضــه کــرد یــا خطــی مشــی  ONE NWTWORKبــه دســت
بیــاورد ،تــا ســال  2010هنــوز در مســیر یکپارچگــی شــرکتها فقــط اندکــی
جلــو رفتــه بــود .بخشــی از ایــن ماجــرا عواقــب مدیریــت ضعیــف بــود و بخشــی
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دیگــر بــه ایــن دلیــل کــه رقابــت در آفریقــا بــه رشــد خــودش ادامــه مـیداد.
عملیــات آفریقایــی زیــن طبــق گــزارش فایننشــال تایمــز بــرای چیــزی حــدود
62درصــد از مشــتریانش کافــی و متقاعدکننــده بــود .امــا آنهــا فقــط شــامل
15درصد از سود خالص شرکت میشدند.
بــا شــبکههای بــزرگ بــه ویــژه در کنیــا و نیجریــه کــه بــه درســتی عمــل
نمیکردنــد و مواجهــه گــروه اصلــی بــا مشــکالت نقدینگــی ،خانــواده الخرافی،34
ســهامداران اصلــی و عمــده زیــن ،نگــران شــدند و درصــدد برآمدنــد تــا دربــاره
انهــدام شــبکه آفریقایــی شــروع بــه مذاکــره کننــد .بدیــن ترتیب ســعد اســتعفا
داد و نبیــن بــن ســاما  35جایــش را بــه عنــوان مدیرعامــل گرفــت .ســاما
کســی بــود کــه کمــی بعدتــر در همــان ســال تقریبــا همــه داراییهــای
36
آفریقایــی زیــن را بــه مبلــغ  10.7میلیــارد دالر بــه ایرتــل بهارتــی از هنــد
فروخت.
زیــن دوبــاره روی بــازار عربــی خــود متمرکــز شــد و بــرای ایجــاد یــک
حضــور موفــق در عــراق جلــو رفــت کــه در ســال  2012بیــش از نیمــی از بــازار
را در دســت داشــت .فایننشــال تایمــز شــرکت را بــه عنــوان «مــدل هــرس
شــده صنعــت ارتباطــات از راه دور در ســال  »2012تشــریح کــرد .البتــه احتماال
این میراثی نبود که سعد دوست داشت از خودش به جای بگذارد.
دوره  100روزه پســاادغام بــرای موفقیــت یــا شکســت یــک قــرارداد در
زمــان طوالنــی یــا متوســط تعییــن کننــده اســت .امــا مهــم اســت کــه در ایــن
دوره کوتــاه ،شــیوهای انتخــاب نشــود کــه فقــط جلــوی پایــش را میبینــد و
آیندهنگــری نداشــته باشــد .یــک مالــک خــوب بایــد اســتعدادها و مهارتهــا و
هــوش را از ایــن ســو و آن ســو جمــع کنــد و در اســتراتژی قــرارداد بیــاورد .او
میدانــد کــه ائتــاف و یکــی شــدن شــرکتها در 100روز بــه پایــان نمیرســد.
برنامــه ادغــام شــرکتها بایــد ایــن اطمینــان را بــه وجــود بیــاورد کــه ســاختار
ترکیبــی جدیــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت بــا ســرعت تبدیــل بــه همــان
34. Al-Kharafi
35. Nabil binSalama
36. Bharti Airtel
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رونــد معمــول کســب و کار میشــود .آزمایــش تورنســل 37بــرای موفقیــت در
ادغــام چیســت؟ وقتــی کــه کارمنــدان صحبــت کــردن بــا حــال و هــوای
نوســتالژیک دربــاره شــرکتهایی را کــه میراثشــان حــاال بــه آنهــا رســیده،
متوقف کنند.
وقتــی باالخــره ادغــام کامــل شــد ،ایــن امیــدواری هســت کــه بــه دنبالــش
رهایــی و خشــنودی از پایــان یافتنــش بــه ارمغــان بیایــد .سباســتین جیمــز
38
بــه دنبــال ادغــام دو کمپانــی خردهفروشــی الکترونیکــی Carphone
 Warehouseو دیکســونز در ســال  2014در زمانــی کــه رونــد ادغــام در حــال
انجام بود ،به مجله مدیریت امروز  39گفت:
مــا نگــران ایــن هســتیم کــه همــه اینهــا در نهایــت تکــهای از

ســریال «بــازی تــاج و تخــت» شــود .اینکــه شمشــیرها از وســط
ســرها رد شــوند و مشــکالت را اینطــوری بــا خشــونت طبقهبنــدی

کننــد .امــا نــه! اول مــا بــه آپارتمــان نامزدمــان رفتیــم ،حــاال از دوره
مــاه عســل برگشــتهایم و تصمیــم گرفتهایــم کــه چــه کســی

آشــغالها را دم در بگــذارد و چــه کســی ظرفهــا را بشــوید.

مسئولیتها و وظایف تقسیم شدهاند.

بــرای رســیدن بــه ایــن مرحلــه ،غیرممکــن اســت کــه بــر اهمیــت تمرکــز
زودهنــگام روی زمــان و منابــع در ایــن فــاز از قــرارداد تاکیــد نکنیــم .وقتــی
ادغــام بــه صــورت جامــع و موثــر صــورت نگیــرد نتیج ـهاش میتوانــد تبدیــل
بــه چیــزی شــود کــه در فصــل بعــد مــورد بررســی قــرار میدهیــم :جدایــی
شرکتها.
قرارداد را درست ببینید :بایدها و نبایدها

ــ

بایــد وقتــی نشــانههای روشــنی وجــود دارد کــه نبایــد ایــن معاملــه را
انجــام دهیــد ،کنــار بکشــید .یــا اینکــه بایــد شــروعی بــرای حــل کــردن

 .37مادهاى رنگى که از بعضى گلسنگها به دست ميايد ودر اثر اسيد زياد به رنگ قرمزتبديل ميشود وقتی قليا به آن
بزنند به رنگ آبى در ميآيد.
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معضالت و سوءتفاهمها باشد.
نبایــد بــه صــرف اینکــه بــرای قــرارداد خــرج عاطفــی یــا نقــدی کردهایــد
بــه آن بچســبید :شــجاعانهتر آن اســت کــه بــه جــای چســبیدن بــه آن
رهایش کنید.
ش تفاوتهای فرهنگی را در ادغام دست کم بگیرید.
نباید چال 
نبایــد فرامــوش کنیــد کــه آدمهــا مهمتریــن امــوال کســب و کارهــا
هستند.
بایــد از همــان ابتــدا شــفاف باشــید کــه کــدام مدیــران در نهایت در کســب
و کار ادغام شده قرار است سمتهای ارشد کلیدی را برعهده بگیرند.
بوکار فعلیتــان را هــم بایــد اداره کنیــد
نبایــد فرامــوش کنیــد کــه کس ـ 
تــا بــه فعالیتــش ادامــه دهــد درحالــی کــه همزمــان فعالیــت جدیــد را هــم
متحد میکنید.
بایــد کار دردنــاک را هرچــه زودتــر انجــام بدهیــد ،وقتــی اخبــار دشــوار و
ســختی بــه شــما ابــاغ شــد ،بــه تعویــق انداختــن آن بــه زمــان دورتــر کار
را سادهتر نمیکند.
نبایــد ارزیابــی بایســتهتان را دور بیاندازیــد .چــون امــکان دارد بــرای
توسعه برنامه  100روزه ،مهم و تاثیرگذار باشد.
نبایــد فرامــوش کنیــد کــه الزم اســت خیلــی زود کارمنــدان شــرکت هــدف
را بــا خودتــان موافــق کنیــد یــا حداقــل تــا جایــی کــه ممکــن اســت بــا
آنها صادق باشید .مالک جدید از این کار بهره خواهد برد.
نبایــد بعــد از دوره  100روزه ،مراحــل اجرایــی یکــی شــدن شــرکتها را
متوقــف کنیــد .یــک ادغــام کامــل از ابتــدا تــا انتهــا ممکــن اســت ســالها
به طول بیانجامد.
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